Klimatalarmism och den långa marschen genom institutionerna

3. Andra institutioner (exempel)
SMHI förutspår inte bara väder utan informerar också i klimatfrågan. SMHI har en
tendens att, i samband med bland annat förutsägelser om framtida havsnivåer, använda
den mest alarmistiska av IPCC:s scenarier RCP8,5. RCP8,5 är ett högst teoretiskt
scenario där kolanvändandet femfaldigas, inga begränsande regelverk införs och
temperaturen ökar med sex grader till år 2100. Det betraktas som ett ytterst osannolikt
scenario redan av forskarna som skapade modellen. Ett exempel på hur fel detta kan gå
och vilka kostnader det kan orsaka visas av Johan Montelius i Klimatrealisternas blogg
där han beskriver Skanör-Falsterbos planer att bygga en två meter hög skyddsmur för att
skydda staden från en havsnivåhöjning på 98 cm baserat på SMHIs användning av
RCP8,5.
Vattenfall var ett statligt bolag med god avkastning och som försåg Sverige med ett
billigt, säkert och stabilt elsystem baserat på vattenkraft, kärnkraft och en mindre del
fossila bränslen. Som goda postmodernister och med politikerna i ryggen nedgraderar
man nu kraftnätet genom nedläggning av kärnkraft och kraftig utbyggnad av vindkraft och
nedläggning av fossil el-generering så snabbt som möjligt.
Stockholm Exergi hette tidigare Stockholm Energi och var det kommunala energibolaget
i Stockholm. Numera ägs det av Fortum. Nu avser man att investera i koldioxidinfångning
med den så kallade CCS-metoden för att minska koldioxidhalten i atmosfären. Om man
tar hänsyn till den naturliga kolcykeln i naturen, kommer cirka 1,5 % av borttagen
koldioxid att varaktigt minska atmosfärens koldioxidinnehåll. CCS-projektet är alltså på
gränsen till meningslöst om man avser att minska atmosfärens innehåll. Projektet är alltså
helt och hållet av politisk karaktär, och kan möjligen bidra till Fortums resultat genom
bidrag från skattebetalarna. Johan Montelius utreder frågan i Klimatrealisternas blogg.
SSAB var, liksom Vattenfall, ett välfungerande företag i statlig regi. Nu har man anslutit sig
till klimatalarmismen och satsar på att tillverka stål utan förbränning av kol, det så kallade
Hybrit-projektet. Man anser tydligen att det kommer att finnas efterfrågan på stål av
sämre kvalitet, till högre pris men framställt utan fossila bränslen. Projektet innebär att
ersätta kolet med vätgas. För att framställa vätgasen skulle det krävas mer el än vad som
produceras i Norrbottens älvar.
Stockholm Resilience Centre är ett statligt finansierat centrum vid
Stockholms universitet. Bland andra har MISTRA bidragit med 198 Mkr
till verksamheten. Genom Johan Rockströms tidigare ledarskap har
centret fått en tydlig klimatalarmistisk och klimataktivistisk prägel.
Bilden: Nuvarande chefen för Stockholm Resilience Centre, Line Gordon,
talar i Kungsträdgården i Stockholm under klimatdemonstrationen
Fridays for Future den 27 september 2019.
Fossilfritt Sverige: Så här skriver Sture Åström i bloggen Klimatsans:
I en demokrati är det så självklart att statens resurser INTE får användas för politisk agitation, att det
inte nämns i vår grundlag. Men dagens politiker har inte den respekten för demokratins grunder. Så
har vi ett “kontor” i regeringskansliet med beteckningen “Fossilfritt Sverige”, som skall driva fram
politiska och kommersiella satsningar på att minska utsläppen av koldioxid. Alltså ett statligt organ
som använder skattepengar till propaganda för ökade subventioner av skattepengar till olika projekt.

Ingen väljare skall behöva se sina skattepengar användas för propaganda FÖR något som han själv
är EMOT. Emellertid saknar vår “konstitution” en Författningsdomstol, som skall döma i
grundlagsfrågor. Vår regering bryter mot demokratins grundpelare utan påföljd.

Ordförande i Fossilfritt Sverige är Svante Axelsson, tidigare ordförande i
Naturskyddsföreningen.
Hemköp, med Åsa Domeij, tidigare språkrör för Miljöpartiet, som hållbarhetschef, får
representera ett stort antal aktörer inom detaljhandeln som i sin ängsliga marknadsföring
gör allt för att förmedla ett politiskt korrekt budskap i klimatfrågan. Vattenfall, som
omnämns separat ovan, har nyligen lanserat en stor annonskampanj, med
helsidesannonser i MSM, bland annat DN och SvD, där man propagerar för fossilfri el.
Hemköp kvalificerar sig i gänget genom att lansera dubbla bonuspoäng för alla inköp av
frukt och grönsaker.
Institutet för framtidsstudier är ett statligt finansierat institut som bland annat sysslar
med kvasivetenskap av typen:
Right-Wing Populism and Climate Change Denial: The Roles of Exclusionary and AntiEgalitarian Preferences, Conservative Ideology, and Antiestablishment Attitudes
Typ av publikation: Vetenskapliga artiklar
Jylhä, Kirsti | 2020
Vi nöjer oss med dessa exempel, men listan över politiserade, postmodernistiska, institutioner är
lång.

