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Vi styrs av dårar!!!
Den som inte intresserar sig för politik riskerar att bli styrd av dårar.
Den som inte sätter sig in i dagens miljöproblem riskerar att bli lurad
av myter som förs fram av vissa miljöorganisationer, Miljöpartiet,
massmedierna och bilindustrin. Den senare vill givetvis tjäna pengar
på vanliga människors okunnighet och dumhet.
En av de värsta mytspridarna är SNF:s ordförande Svante Axelsson som, tydligen
på fullt allvar, menar att den fossila olja som idag används i världen kan ersättas
med förnybar bioenergi. Hans hatiska utfall mot dem som försöker beskriva hur
verkligheten ser ut blir inte bättre av hans högfärdiga och arroganta sätt!
Meteorologen Per Holmgren på SMHI tycks vara lika okunnig som Svante Axelsson
när det gäller människans energiomsättning på Jorden men han har en mer
städad framtoning och lämnar dörren liksom öppen…
Låt oss alltså konstatera att den energimängd som vi förbrukar på Jorden på en
dag tar det Jorden ca 400 dagar att producera i form av grönmassa på land och
vatten!
Om vi i Sverige skulle använda all skogsproduktion + all gröda från vår åkerareal
så skulle det räcka till knappt hälften av vad vi gör av med i form av fossila
bränslen!
Skogstillväxten motsvarar ca 90 TWh. Vi tar ut motsvarande ca 160 TWh från
skogen vilket alltså tär på ”skogen på rot”! Det är alltså ingen långsiktig lösning!
Mot denna bakgrund kan ju en idiot räkna ut att etanolsatsningen och de s.k.
miljöbilarna är rena rama fjanteriet!
Frågan är vad vi ska göra istället? Jo, satsa forsknings- och utvecklingsresurser på
elbilar och på kärnkraftverk av typen ”generation 4”. Denna typ av kärnkraftverk
kan använda det avfall som man nu tänker ”slutförvara”. Det avfall som hittills
producerats i världen skulle försörja oss med el i över 1000 år med nuvarande
elförbrukning! Dagens kärnkraftverk har ju bara använt några procent av den
energi som bränslet innehåller men finessen med generation 4 kärnkraftverken är
att de tar han om ”avfallet” och gör det nästan ofarligt. Det nya avfallet behöver
bara lagras ca 400 år!
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När det gäller politik så är det lika illa! Bush sätter upp folk på en terroristlista och kräver 2
att FN ska hålla med om att dessa människor är terrorister annars betalar inte USA sin
andel för FN:s verksamhet. (Det gör USA inte idag heller men de hotar att minska stödet
ytterligare om inte FN dansar efter USA:s pipa.) Och FN godkänner listan in blanco utan att
en enda anklagelsepunkt offentliggörs och de utpekade får bara veta att de är ekonomiskt i
blockad. Detta därför att ynkryggarna i Sverige och andra länder blint följer vad USA och FN
beslutar trots att det står i strid med Genèvekonventionen och flera andra konventioner om
de mänskliga rättigheterna.
Carl Bildt sa, efter Nordkoreas kärnvapenprov, att Världssamfundets trovärdighet
undergrävs om dess beslut ej följs. Han syftade då på det beslut i FN:s säkerhetsråd om
krav på Nordkorea att upphöra med sin utveckling av kärnvapen. Kina hade f.ö., med hot
om veto, hindrat att sanktioner infördes mot Nordkorea. Men USA har ju hotat Nordkorea
med kärnvapen och har, av högfärd och arrogans, vägrat att förhandla med Nordkorea om
det krigstillstånd som fortfarande ännu råder mellan dessa stater.
Om det är något som undergrävt FN:s förtroende är det detta att FN godkänt USA:s lista om
blockad mot enskilda personer utan att meddela vad de är anklagade för. Detta är alltså
flagranta brott mot folkrätten som alltså t.o.m. FN stödjer!
Då staten Israel bryter mot FN:s beslut så stöder USA Israel och varken FN eller EU protesterar. Israel och USA borde givetvis utsättas för fördömanden och sanktioner om de trilskas. Inte ens när Israelisk militär utför regelrätta bankrån i Libanon reagerar FN, USA eller
Sveriges utrikesminister!
Däremot så reagerar Svenska myndigheter kraftfullt då USA kräver stopp för piratkopieringen via en svensk server. Visst är det ministerstyre! Det är bara att ringa till någon minister
eller tjänsteman och uppträda hotfullt så ingriper svenska myndigheter! De spår som
lämnas raderas givetvis t ex genom att radera alla telefonloggar och inspelningar av
samtal… Sådana ynkryggar styrs vi alltså av! Det är ju vämjeligt. Men Sverker Åström och
Per Garton och Europarådets kommissarie för MR, Thomas Hammarberg har reagerat och
protesterat men vad hjälper det? Rädslan för USA:s ev. handelssanktioner är mycket större
än värderingen av folkrätten!
Israel började attackera Libanon när Hamas tagit två Israeliska soldater som gisslan. Att
Israel, sedan många år, har över 200 araber arresterade är det ingen som bryr sig om. Enl.
obekräftade uppgifter har över 2000 personer ”försvunnit” i Israel sedan början på 90-talet.
Israel informerar inte om att dessa personer är arresterade och de anklagas och döms av
militären för olika saker utan att ställas inför någon domstol. Det är givetvis grova brott mot
folkrätten! Det påminner ju om USA:s godtyckliga behandling av fångarna på Guantanamo
Bay på Cuba. Tortyrläger? Javisst och tortyren har USA:s försvarsminister inte bara godkänt
utan uppmanat till! Vissa fångar som USA inte hittat några anklagelser mot har föreslagits
lämnas ut till England. Kravet från USA är att dessa ”farliga personer” ska övervakas 24
timmar om dygnet av engelsk polis. Detta har England avvisat med hänvisning till att en
sådan övervakning står i strid med Englands lagar. USA anser alltså att även andra länder
ska strunta i gällande lagstiftning som också innebär brott mot folkrätten! USA:s
terroristbekämpning har alltså inneburit att vi fått en osäkrare värld med en rättsvidrig
behandling av tusentals oskyldiga personer! Hur är detta möjligt? Det borde vara dags för
USA att följa de konventioner de ratisfierat och godkänna Haagdomstolen etc. Om detta inte
sker borde USA och Israel utsättas för kraftiga ekonomiska sanktioner.
oooooOOOOOooooo
NÄR SKA MASSMEDIERNA I SVERIGE BÖRJA GE EN SANN BILD AV
MILJÖPROBLEMEN I SVERIGE OCH I VÄRLDEN?
I ett program i radions P1 rapporterade Ann-Louise Martin om ”World overshoot day”.

Sverige skulle ligga på femte plats i världen. Brytpunkten för hela världen var för 50
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år sedan den 19:e december men hade år för år flyttats tillbaka och skulle i år infalla den
9:e oktober. Vid brytpunkten anses människan använt det som Jorden kan ge tillbaka. Efter
tidpunkten skulle människan tära på ”Jordens kapital”. Det uppgavs att man räknat in allt t
ex mat, industriproduktion, transporter etc. Katarina Bengtsson på Världsnaturfonden tyckte
att detta var ”mycket allvarligt”. Men dessa uppgifter om ”World overshoot day” är rena
bedrägeriet! Ta t ex detta med vår användning av fossila bränslen. Den mängd fossila
bränslen som används i världen per dag tar det Jorden alltså 400 dagar att producera i form
av växter och plankton! ”World overshoot day” inträffar alltså redan klockan 22.00 den
första januari! Och hur skulle det gå till att ta vara på all tillväxt både på land och vatten?
Vad skulle vi t ex leva av? Varför informerar inte Ann-Louise Martin om att
Världsnaturfonden ljuger?
I TV-programmet ”Agenda” behandlades i förra veckan problemet med kärnkraftsavfallet.
Det handlade hela tiden om avfallets slutförvaring. Inte ett enda ord nämndes om att
avfallet kan användas i kärnkraftverk av typen ”generation 4”. Det avfallet som hittills
producerats skulle då räcka i över 1000 år med nuvarande elproduktion. Varför använde sig
inte ”Uppdrag granskning” av de experter som visat att avfallet skulle ge oss enorma
energimängder samtidigt som det nya restavfallet endast skulle behöva lagras i ca 400 år?
Svenska Naturskyddsföreningen har sagt nej till gasledningen i Östersjön liksom
miljöpartiet och folkpartiet.
Gasledningen har SNF sagt nej till därför att ”vi i Sverige nu klarar vår uppvärmning med
inhemskt producerat biobränsle”. SNF vet alltså inte att de 110 TWh biobränsle i form av flis
som de svenska värmekraftverken använder per år knappast kan anses förnybara eftersom
skogstillväxten i Sverige är högst motsvarande ca 90 TWh per år. Vi tär alltså på en
skogsreserv som dessutom förser oss med motsvarande ca 50 TWh timmer per år. Vi måste
alltså ganska snart öka vår användning av fossila bränslen för vår uppvärmning och då är
det bättre, ur miljösynpunkt, att elda med fossil gas än fossil olja.
Produktion av Etanol kan leda till en hungerkatastrof eftersom 100 liter etanol förbrukar
lika mycket spannmål som en person kan leva på i ett år. Detta enl. Lester Brown i tidskriften Fortune. (Det tokiga är ju att det åtgår ungefär lika mycket energi i form av fossila
bränslen som man får ut i form av etanol när man jäser spannmål. Vem har kommit på
detta vansinne med etanol?)
Lika okunnig om energifrågor tycks Jimmy Anjevall på Jämtlands Läns Energikontor
vara. Det vi på Jorden förbrukar per dag i form av fossila bränslen tar det alltså Jorden ca
400 dagar att skapa genom alla växter och alger! Inte ens de glest befolkade norrlandslänen
kan byta ut det fossila bränslet mot biobränsle ens om allt som växer där används endast till
detta ändamål. Om all Sveriges produktion av skog, vall och brödsäd skulle användas för att
ersätta vår fossila import så skulle det endast täcka halva vårt behov!
Förslaget från Pelle Sallin på Fria Skog AB, Jämtland är verkligen destruktivt! Han föreslår
att vi ska dika ut än mer och skogsgödsla. Det fina med våtmarker är att dessa återför och
oskadliggör bl a det kväve som läcker ut i vattendragen. Det återförs till luften igen utan att
medföra någon försurning. Om man dikar ut och dessutom gödslar så rinner den läckande
gödningen än lättare ut i Östersjön och tar på sikt död på livet där! Gödningen försvårar
dessutom för de kvävefixerande bakterierna att fungera! Dessutom skadar gödningen produktionen av daggmask. Hur är det möjligt att föreslå något sådant? Detta måste jämställas
med anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse!
Enligt en artikel i DN 2006-10-13 ska ett företag i Finland satsa på biodiesel. Detta skulle

innebära att man skulle kunna sluta att transportera fossil olja över Östersjön. Istället
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skulle man transportera förnybara produkter. Om Finland skulle använda all sin skog och
åkermark för produktion av biomassa för produktion av biodiesel så skulle det inte ens räcka
till halva behovet! DN tycks också sakna kompetens om elementära energifrågor och
energisamband!
När det gäller övriga grödor t ex spannmål och energigrödor så har växtförädlingen prioriterat mycket ovan jord och lite under. Dessa växter har alltså ett reducerat rotsystem vilket
gör att de växer snabbare. Å andra sidan kräver dessa växter mer konstgödsel som dock
tyvärr läcker ut och hamnar i haven t ex i Östersjön. Denna typ av växtförädling måste
givetvis stoppas men hur gör man detta?
När det gäller s.k. skatteväxling så fungerar den kanske på pappret men inte i praktiken.
Idén är ju att man t ex höjer skatten på bensin och sänker inkomstskatten med ungefär
samma belopp. Då skulle alltså skattetrycket vara oförändrat men de som sparar på bensin
kan direkt kamma hem en vinst, det är tanken. Men det måste finnas en mer direkt koppling
mellan skatten och besparingen. Dessutom finns det ju inte så många alternativ till bensindrivna bilar. Det som måste fram är givetvis eldrivna bilar. Då skulle all personbilsdrift
kunna få sin energi från två kärnkraftverk och den mesta bensinförbrukningen skulle kunna
upphöra! Om man föreslår detta för en politiker så säger han att detta skulle öka på
importen av el från kolkraftverk i bl a Polen…
Flygskatten på flygstolar är ett skräckexempel på hur en miljöskatt inte får se ut. Den
skatten har ju ingen koppling till hur mycket fossila bränslen som ett flygplan förbrukar.
Tack ock lov så kommer den skatten inte att bli verklighet. Men flyget måste rimligen
begränsas och framför allt de ”flygstrimmor” som bildas i stratosfären. De höjer troligen
Jordens temperatur. Detta gäller troligen all produktion av sotpartiklar i luften. Därför borde
all förbränning av såväl fossila som biobränslen hindras från att släppa ut partiklar i luften.
Hur ska man göra med småskalig vedeldning? Det borde lätt kunna lösas med elektrostatiska filter men det gäller att forska och reda ut hur stor betydelse olika mänskliga
aktiviteter påverkar miljön. Nu har de flesta lärt sig att det är koldioxiden som rår för allt
trots att man vet att dagens koldioxidhalt inte kan påverka Jordens uppvärmning i någon
nämnvärd grad. Då måste koldioxidhalten stiga från dagens 0.036 % till uppåt 5 %.
Den nya regeringen Reinfeldt tycks bestå av människor som tydligen anser sig stå över
lagen. Och löften t ex om trängselskatten betyder tydligen ingenting! Det finns ju skriftligt i
valmanifestet att trängselskatt ej ska införas…
När det gäller den s.k. arbetslinjen så kan ju detta kanske låta bra vid första anblicken men
det går ju uppåt 500 arbetslösa på varje ledigt jobb. Det ska man lösa med bl a bättre
matchning. Det borde väl innebära att det finns en massa lediga jobb som har lämpliga
sökanden men där varken arbetsgivaren eller arbetstagaren kan mixa ihop dessa via
Arbetsförmedlingen. Men så tycks det inte vara. Arbetsgivarna får i regel sina vakanser
tillsatta utom i de fall det inte finns lämpliga sökanden. Kvalificerade bilreparatörer,
byggjobbare m fl går inte att få tag i för pengar. Här borde kanske Arbetsförmedlingen
kunnat vara mer förutseende och ordnat utbildning i förväg.
Vad ska man säga om de speciella privata arbetsförmedlare som lyckats väl med att ge vissa
invandrare lämpliga jobb? Det är givetvis jättebra men det ökar knappast antalet lediga
platser. En mycket skicklig arbetsförmedlare kan säkert få fler arbetssökande i arbete men
det ger ju knappast några nya jobb!
Det som är viktigast för ett företags tillväxt är företagets egen forskning och tillgång på
utbildad arbetskraft. Det framgår av en doktorsavhandling av nationalekonomen Urban
Gråsjö. Att sänka arbetslöshetsersättningen kan säkert också öka antalet personer i arbete
men troligen bara med några procent. Detta genom att det kan antas tillkomma vissa

okvalificerade låglönearbeten eftersom en arbetslös har skyldighet att ta ett jobb med
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upp till 10 % lägre lönenivå än a-kassan. Enligt alliansen så ska de föreslagna åtgärderna ge
ca 67 000 nya jobb. En fråga är ju vad de övriga 300 000 arbetslösa eller den miljon som enl.
Alliansen är utanför arbetsmarknaden, ska göra. Efter 450 dagar får de arbetslösa tydligen
ingenting alls eller vad betyder ”en bortre parentes”? I så fall får de väl gå till Socialen men
först måste de använda upp alla sina besparingar… De besuttna får alltså en skattesänkning
på sammanlagt 40 miljarder och det ska de arbetslösa, sjuka och förtidspensionerade betala
genom att använda upp alla sina besparingar och alltså sättas på bar backe! Alliansen är
alltså en förening för de besuttna! De arbetslösa trodde väl på att om man röstar på Alliansen
så skapas det en massa nya jobb men det tycks ju inte ens Alliansen själv tro på. Detta ser
onekligen ut som rena bedrägeriet och rena rama högerpolitiken! Skattesänkningen i form av
jobbavdraget och sänkningen av fastighetsskatten betalas alltså av de arbetslösa, de sjuka
och förtidspensionärerna. Och de arbetslösa kommer knappast att få något nytt jobb eftersom alliansens s.k. arbetslinje bara är tomma ord! Det borde kanske bli nyval men det är inte
så lätt att driva fram. Det räcker väl inte ens med en massa namninsamlingar.
Såg en diskussion mellan Maud Olofsson och kommunals Ylva Thörn om budgetpropositionen
och ”de nya jobben” och det var tidvis riktigt obehagligt. Ylva upplyste om att nästan hälften
av kommunals anställda jobbar deltid eller timtid och har låga löner. De som är arbetslösa
hos Kommunal har därför en mycket låg A-kassa och om den sänks så kommer många att
inte klara sig på den ersättningen. Ylva frågade också hur denna minskade A-kassa skulle ge
flera jobb eftersom kommunerna inte kommer att ha mer pengar för att anställa fler.
Maud svarade då att vi inte kan ha det så här i landet med så många utanför
arbetsmarknaden för då räcker pengarna inte till.
Hon sa också att de föreslagna jobbsatsningarna kommer att få in kommunals arbetslösa på
arbetsmarknaden. Dessutom skulle Kommunals anställda få det bättre med den
skattesänkning som alla får.
Ylva frågade då var de nya arbetena skulle komma, om det skulle vara privata initiativ. Något
svar på detta fick hon inte utan Maud upprepade detta att vi inte kan ha så många utanför
arbetsmarknaden…
Det Maud de facto sa var
att för att ha råd med
skattesänkningarna på 40
miljarder för de
högavlönade så måste de
sjuka, arbetslösa och
förtidspensionerade betala
detta med lägre
ersättningsnivåer som
kanske medför att de
måste gå till socialen och
tvingas leva på
existensminimum! Hur och
var det skulle bli fler jobb
visste hon inte och det
framkom att det egentligen
inte rörde henne i ryggen!
OM Alliansen skulle
genomföra något som

skulle ge mera
arbetstillfällen så skulle
detta säkert ta flera år
innan detta fick genomslag
i arbetslivet. Det som
snabbast skulle kunna ge
flera jobb är stöd till
företagens forskning och
utveckling av sin
verksamhet. Några
konkreta förslag i den
riktningen finns inte i
Alliansens budget! Att
plåga dem som har det
sämst ställt kan möjligen
ge något mer jobb åt en
del själavårdare.
Att se Maud Olofsson
mekaniskt rabbla upp

alliansens ”jobbsatsningar”
känns riktigt obehagligt.
Det såg faktiskt ut som om
hon riktigt njöt av att de
åtgärder som alliansen
föreslagit kommer att
allvarligt skada redan
skadade människor
speciellt inom kommunal.
Då Maud Olofsson blev
vald till ordförande för
Centerpartiet sa Maud,
med gråten i halsen, att
detta skulle hennes mor ha
fått uppleva. Det kanske är
tur att Mauds mor inte är i
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livet så att hon slipper se
denna empatilösa människa
som tydligen njuter av
makten av att få plåga
andra… …men det skulle inte
förvåna mej om Mauds mor
vänder sig i sin grav…
Sänkt arbetslöshetsersättning infördes i
Tyskland för drygt ett år
sedan och detta har inte
ökar antalet sysselsatta,
tvärtom! Det exempel som
alliansen har nämnt är från
USA men i det fallet så
följdes sänkningen av
arbetslöshetsersättningen
av en kraftig högkonjunktur.

Årets nobelpris i
fysik handlar om ett
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bevis för att allt började
med Big Bang för ca 13
miljarder år sedan. Vad
har mänskligheten för
nytta av att veta detta?
I Nobels testamente så
ska saker som är till
nytta för mänskligheten
belönas. I detta fall så
vet vi att detta med Big
Bang inte har den
ringaste betydelse för
vårt liv på Jorden. Det
är rena rama hjärnföroreningen att forska i
sådant.

oändligt många Big
Bang i universums
historia. Enligt Albert
Einstein så sker en
utvidgning eller
explosion då en viss
maximal mängd materia
samlats på ett ställe.
För oss människor
räcker det med den
vetskapen!
Nobelkommittén har
begått ett stort misstag
och struntat i
upptäcktens nytta
genom att belöna denna
meningslösa upptäckt!

Förresten så har det
antagligen funnits

Låter det här numret av tidningen MILJÖBILDER dystert och
uppgivet? Det kanske kan tyckas så men misströsta inte för det finns,
såvitt jag vet, en mediaperson som faktiskt har fattat det här med
den fossila rovdriften och de 400 dagarna. Denna person heter Jenny
Berntson-Djurvall. Grattis Jenny! Du är värd all respekt och
beundran!
Sänd gärna in synpunkter och kommentarer på innehållet i denna tidning.
Har du andra idéer till innehåll så kom med tips eller skriv ihop något själv.
Din identitet är skyddad av det s.k. meddelarskyddet. Tidningen förbehåller
sig rätten att avkorta och redigera inkomna artiklar. Du som kritiseras i
tidningen har rätt till replik. Inga artiklar honoreras. /Redaktionen
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