
FN – Bali –Världens Klimat- 3 december 2007 

Hit riktas nu världens ögon och förhoppning att 
åstadkomma förändring i vårt beteende på jorden. 
VÄXTHUSEFFEKTEN – Koldioxid ! 
 
1. Här kommer nu Norge med rapport ur verkligheten s.k. Hynor, där nu 

rullar hydrogenbilar och hydrogentankstationer inom olika 
framtällningstekniker. Verkligheten finns redan här –NOLLEMISSION 

2. Island presenterar sitt hydrogensamhälle med framställning, 
husanvändning och hydrogenfordon. Exportland för Hydrogen. 

3. USA och Kalifornien visar upp Hydrogensamhället med 
HydrogenHighways. 

4. Kanada, Ryssland, England,Italien,Japan, Tyskland, USA med insyn av 
EU bildar s.k. G8-gruppen , med 65% av världens ekonomier, visar upp 
sina bidrag på www.iphe.net (klicka på varje land och Du får veta allt man 
gör). 

Andra krafter har anmält sina ståndpunkter och det är: 
New Yorks Guvernör Michael Blomberg som föreslår koldioxidskatt på 9,2 
öre/kg CO2 eller 21 öre per liter bensin/diesel. 
Hillery Clinton (trolig efterträdare till Bush 2009) föreslår 
omställningsfond motsvarande 322 miljarder SEK bara för USA. 
Dessutom sätter hon gränserna för bilar efter 2030 till att dra max 0,4 
lit/mil samt att oljebehovet dragits ner med 67% till 2030. År 2050 dår har 
USA reducerat CO2 med 80% = dagens krav för balans med växtlighetens 
upptagningsförmåga av CO2. 
Kravet på internationell CO2-skatt kommer från många håll: 
(gå in på Yahoo.com och slå UN , EU, Bali Hydrogen 2007 och följ vilka 
krafter som vill göra någonting positivt) 
Risken med Bali-konferensen är att nära 200 länder med politiker valda på 
3-4 år ska ratificera ingrepp mot deras positiva attityd till kolet (typ etanol) 
som spär på CO2 ytterligare.  
Därför kan det bli så att först när G8 och IPHE 9 månader senare ska satsa 
pengar i en fond för världen: Bush skisserade upp följande i okt.07 
”idag föreslår jag att vi tillsammans skapar en NY INTERNATIONELL 
FOND FÖR REN TEKNIK. Fonden ska bli föremål för bidrag från 
Regeringar över hela Världen. Fondmedlen ska användas för att sprida den 
senaste miljötekniken till 3:dje världen, klargjorde USA-presidentem.  

Hav tålamod till 2013 då klockan blivit ”kvart över 
tolv”. 
        HydrogenOrganization 6/11-2007    /OT 


