
Insändare: 

 

Klimatfanatikerna måste besinna sig 
 
Om vi lägger ned Sverige (alltså stoppar alla av människor skapade utsläpp) skulle 
detta endast påverka jordens totala utsläpp med någon promille! 
Ändå verkar det som om domedagsprofeterna anser att Sverige ensamt ska stå för 
begränsningen av utsläppen av bland annat koldioxid på vår jord. 
 

Klimatförändringar är inget nytt. De har pågått i miljontals år och kommer människan 
förutan att återkomma. Under de senaste 200 000 åren som man kan säga att 
människan varit människa och någon form av gruppvarelse har ett stort antal 
klimatförändringar inträffat. Den mest kända är den senaste avsmältningen av 
inlandsisen och ligger inte mer än cirka l5 000 år tillbaka i tiden. Men så sent som 
under bronsåldern hade vi en värmeperiod här i Norden som vida överträffade 
dagens påstådda temperaturförhöjning. Även därefter har vi haft om inte lika kraftiga 
så dock klimatförändringar. 
 

Det nya är alltså inte att klimatet förändras. Det nya, och därmed också mer 
komplicerat än tidigare klimatförändringar, är jordens befolkningsökning. Om det vid 
tiden för den senaste istiden fanns någon miljon människor på jorden så är vi i dag 
fem miljarder. "Istidens" människor kunde fritt röra sig fram och tillbaka allteftersom 
klimatet förändrades. Den möjligheten finns inte längre såväl på grund av 
människornas bofasthet som att man inte kan röra sig fritt längre på grund av 
nationsgränser, med mera. "Istidens" folk som var nomader kunde vandra fritt 
allteftersom klimatet förändrades. Det är nu också vetenskapligt bevisat att bland 
annat Skandinavien och Finland var bebodda under den senaste interglacialen för 
cirka 50 000–60 000 år sedan. 
 

Det kommer nu fler och fler teorier om att klimatförändringarna inte skapats av 
människan utan är ett naturligt led i jordens och solens utveckling. Dessa teorier får 
av förklarliga skäl inte den spridningen som domedagsprofeterna står för. 
 

De som tar emot domedagsprofeternas profetior med glädje är politikerna. Dessa 
kommer nu att ta varje tillfälle i akt för att kunna höja skatterna under åberopande att 
vi måste rädda klimatet. Nyktrar de inte till kommer vi snart att beskattas på allt som 
över huvud taget har med miljö att göra. 
 

I stället för att som nu ytterligare beskatta drivmedlen borde man satsa på 
kollektivtrafik för både gods och människor. Men det gör man inte.  
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