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Lögn i form av halvsanning och tystnad.
I vinjetten visades ”Klimatskeptiker satsar på ny strategi”. Det som
utelämnades var information om att grupper som använt skrämsel
om koldioxid och klimat som påtryckning nu överger sina positioner
och direkt erkänner att allt i stället handlar om ett planekonomiskt
överstatligt maktövertagande i FNs regi, ”Klimatet är sekundärt”.
Den arten av halvsanning är likställd med lögn.
Romklubben, med svensken Anders Wijkman som ordförande, strävar efter
världsherravälde under FN och uppvisar ej sällan ett hänsynslöst handlande,
följande citat avslöjar:
I sökandet efter en gemensam ﬁende som skulle kunna förena oss kom vi upp med idén
att föroreningar och hotet om global uppvärmning skulle vara en lämplig metod.
/ Alexander King, fd ordförande i Romklubben.
Om vi inte förebådar katastrofer kommer ingen att lyssna.
/ Sir John Houghton, förste ordförande i IPCC.
Det spelar ingen roll vad som är sant, endast vad folk tror är sant har betydelse.
/ Paul Watson, grundare av Greenpeace
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Den förordade globala planekonomin, ref 2 och 3, är nästan identisk med Sovjetunionens och Maos Kina, ref 4 och 5. Båda störtade miljoner människor i fattigdom och svältdöd. Parismötet i höst är en nutida variant av kommunismens
kamp för hundra år sedan och Februarirevolutionen 1917.
SVTs skyldighet är att allsidigt informera svenska folket om dessa förhållanden
men det sker ej, ref 7 och ref 12.
Människor är inte dumma. När de märker att jorden inte blir varmare trots utsläpp av koldioxid, när skördarna blir större än någonsin tidigare, orkanerna
snarare blir färre än ﬂer och att isbjörnarna mår bra, då inser de klimatbluffen.
När människor märker att den gröna politiken medför katastrofal miljöförstörelse,
skövlade landskap, uppeldade skogar, försämrad ekonomi och slöseri med jordens resurser (vindkraft kräver 50 gånger mer material än kärnkraft bränsle inräknat) då blir den ifrågasatt. När människor drabbas av gröna politikers förakt,
ignorerar människors förtvivlan över förstörd livsmiljö med symbolpolitik av
arten kosta-vad-det-kosta-måste, då blir den politiken hatad.
När skrämseln med koldioxid inte längre fungerar överges den taktiken och
det erkänns nu mer öppet att allt egentligen handlar om ett överstatligt maktövertagande av jordens resurser, ref 1 - 4. Vårt självbestämmande skall ersättas
med överstatlig diktatur och planekonomi. Historiskt har planekonomi lett till
diktatur, vanstyre, korruption och slöseri. Fattigdom, svält, död och förtryck
har blivit följden. Många har svårt att sova om nätterna inför tanken på globala
makthavare under FN av arten Åsa Romson, Johan Rockström, Anders Wijkman
och Al Gore. Det är ensidigt, strider mot SVT policy för mångfald och ett svek
mot Sveriges folk att SVT ej förmedlar sådan allsidig information.
http://www.svt.se/omsvt/fakta/article1313218.svt/binary/Mångfaldspolicy

Nutida exempel på planekonomins förfärande konsekvenser har vi i tyskarnas
Energiewende. Den benämns av framträdande experter och politiker som en
katastrof och vansinne.
Svensk grön planekonomisk politik är på väg i samma riktning. Att bygga vindkraft som inte behövs kostar nu svenska hushåll tre miljarder kronor extra varje
år. För de pengarna får vi förstörd miljö, ödelagda landskap, förtvivlade fattiga
och sjuka människor och en dålig energiförsörjning. Vindkraft kräver 50 gånger
mer av jordens resurser och är vår tids största felinvestering, ref 6. Nu har det
beslutats att för några miljarder dra ännu en Gotlandskabel för möjligheten att
bygga ytterligare några snurror som inte behövs. Till det kommer transportkostnader och förluster som för vindkraftverk i Norrland som skall producera
ström till Tyskland är enorma (www.tjust.com/vit/ellosses.pdf). De kostnaderna
måste svenska hushåll betala i nätavgifter som nu rusar i höjden.
Det är SVTs journalisters plikt att granska makten. Men vissa av SVTs journalister är i stället maktens villiga verktyg. De övriga alltför tysta. SVTs rekrytering av personal är ensidigt röd-grön vilket på otillåtet sätt påverkar utbudet.
Demokratiproblemet åskådliggörs av följande undersökning från år 2011.
S 14%, V 16%, Mp 42% !!! Totalt 72% !!!
Fp 8%, M 14%, C 4%, Kd 2%, Totalt 28%
Ovanpå detta har vi utnämningsmakten. SVTs nyligen tillsatte styrelseordförande
har intressen i vindkraftindustrin. Att det ﬁnns något samband med att Granskningsnämnden fällde ett program som var kritiskt till vindkraft men friade
ett annat som talade väl om vindkraft, ref 11, går ej att bevisa. De som skriver
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FN/IPCCs rapporter är också de utsedda på politisk grund och inte vetenskaplig
så som många tror. På det viset produceras det material som politiker önskar
och det blir en osund rundgång i systemet där demokratin är förlorare.
Klimatförnekare hålls kort i Sverige. I Sverige har de också fått synas och
höras i hög utsträckning. Men inte nu längre.
Så skrev Miljöjournalisternas ordförande Anders Nord i oktober 2012. Vad var
det som hände? Orden ”men inte nu längre” tyder på en intern överenskommelse på SVT/SR liknande den som avslöjats vid BBC.
I en svensk regeringsproposition från 1976 konstaterades att det var troligt att
klimatproblemet snarare än storleken på naturresurserna skulle komma att begränsa förbränningen av fossila energikällor, ref 8 sid 106. Vi vet nu att det var
fel. Trots det sprider fortfarande sådana felaktiga doktriner sitt politiska gift i
samhället. Politiken har blivit till ett självändamål. När den inte stämmer med
verkligheten försöker journalister som Bjerström och Dyring och politiker som
Rockström och Romson att bortförklara och förneka verkligheten.
Ref 9 visar att den klimatkänslighet TCR som olika vetenskapliga grupper numera anser trolig ligger på ca en grad vid en fördubbling av koldioxidhalten.
En fördubblig till 800 ppm är det antropogent omöjligt att åstadkomma. Inget
att oroa sig för således.
Tendensen är att omkring år 2030 kommer klimatkänsligheten
att vara noll, ;- ) [min översättning]
Det journalister som Bjerström och Dyring samt politikern Rockström påstår
att vetenskapsmän säger och det som vetenskapsmän verkligen säger är inte
samma sak. Givetvis är SVTs gröna strateger livrädda för att släppa fram riktiga
vetenskapsmän i TV-rutan, för då kommer den skillnaden att avslöjas.
Det är Granskningsnämndens plikt att medverka till att överdrifter och lögner
från Bjerström, Dyring, Rockström och andra uppviglande aktörer avslöjas och
ersätts med riktiga vetenskapsmäns gedigna kunskap, ref 10

samt

att Granskningsnämnden uppmanar SVT att seriöst och för att uppnå allsidighet
och politisk neutralitet värderar koldioxidens nytta för mänskligheten och vår
jord, ställd i relation till den påstådda skada som ännu ej kunnat bevisas.

Lars Cornell

Sakkunnig, medlem i
nätverket KLIMATSANS
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