
Klimataktivismen och Globallisternas agenda
Man kan fråga sig varför klimatdebatten tagit sådan fart de senaste tre åren och att det påstås att vi
har cirka tio år på oss att rädda jorden? Forskningen har ju varit känd länge. Beror det möjligen på
att FN:s miljöprogram Agenda 2030, som introducerades tre månader före klimatmötet i Paris på
hösten 2015, skedde samtidigt som flyktingvågen började översvämma Europa?

Fenomenet Greta Thunberg
Då högstadieeleven, den då 15-åriga Greta Thunberg, satte sig utanför Riksdagshuset en fredag i
augusti  förra  året,  med  skylten  ”SKOLSTREJK  FÖR  KLIMATET”  framför  sig,  var  det  väl
knappast  någon som kunde tro  att  det  skulle  bli  starten  på  en  världsvid  rörelse  för  att  ”rädda
klimatet”. Hon satt där varje fredag och fick snart sympatisörer som strejkade tillsammans med
henne. Inte bara skolelever utan även en del äldre. Efter bara några veckor inbjöds hon av Arnold
Schwarzenegger  till  det  årliga  högnivåmöte  för  klimatet,  R20  Austrian  World  Summit.  "Du
inspirerar mig. Fortsätt i skolan och jag skulle gärna vilja bjuda in dig till Wien och R20 så du kan
inspirera ännu fler", skrev han på Twitter.  Därefter har Greta talat på FN:s klimatmöte och vid
Världsekonomiskt forum i Davos. Senare har 270 klimatforskare från svenska universitet ställt sig
bakom kraven som Greta Thunberg och tiotusentals klimatstrejkade ungdomar har.
Den 16 april talade Greta inför EU-parlamentets miljö- och hälsoutskott i Strasbourg och sade: "Jag
vill  att  ni  får  panik.  Jag  vill  att  ni  ska  agera  som om  huset  brinner."  Hon har träffat  påven
Franciskus vid Vatikanen och besökt Wien, Berlin och talat inför Frankrikes nationalförsamling i
Paris.  Däremot  har  den  svenska  riksdagen  inte  tagit  emot  henne.  Här  har  samtliga  partiers
gruppledare beslutat att inte låta henne tala i plenisalen! I augusti reste hon med en tävlingskryssare
över Atlanten till USA för att en andra gång tala vid FN:s klimatmöte i New York. 
Thunberg har utsetts till hedersdoktor (!!?) vid universitetet i belgiska Mons, och hennes popularitet
har stadigt ökat med en stor fanbas på två miljoner följare på Instagram, vilket gör henne till en av
Sveriges främsta profiler på sociala medier. På Facebook har hon över 900 000 följare. 
Det denna 16-åriga tjej åstadkommit på ett år är exempellöst. Och det är uppenbart att man har svårt
att värja sig inför denna lilla märkliga tjej och hennes envisa budskap. Samtidigt måste man ändå
ställa sig frågan – är det genom sin egen kraft hon har blivit känd i ”hela världen”? Eller är det
möjligen andra ”intressenter” som haft, och har ett ord med i laget?

Svenska biskopar ger support
Svenska kyrkans biskopar skrev 2014 Ett biskopsbrev om klimatet som blev uppmärksammat i deras
församlingar och spreds såväl i svensk media som internationellt. Då talade man mest lite vagt om
”klimatfrågan” eller ”klimatutmaningen”. Men man skrev också att det handlar om mening, mod
och hopp som befriar till handlingskraft. Nu har man på nytt givit ut  Ett  biskopsbrev om klimatet
som är en revision av det tidigare. Ärkebiskopen Antje Jackelén skriver i förordet: ”Anslaget är så
klart teologiskt. Gud älskar världen och vill dess  räddning (Johannesevangeliet 3:16-17). I detta
kärleksprojekt har vi människor en särskild roll som vi kan axla med Jesus som förebild och Anden
som  kraft.”  ...  ”Tillsammans  med  oräkneliga  människor  fascineras  vi  av  och  känner  en  djup
tacksamhet  över  skapelsens  finstämdhet  och  jordens  skönhet.  Vi  vill  reflektera  över  den bästa
tillgängliga kunskapen om skapelsen i ljuset av tron på Gud som Skapare, Befriare och Livgivare. 
I Expressen den 28/9 hyllar ärkebiskopen Greta Thunbergs engagemang. – Det är enastående vad
hon  har  åstadkommit  globalt.  Jag  tänker  att  hon  faktiskt  är  profetisk  på  samma sätt  som de
gammaltestamentliga  profeterna  var  ihärdiga  med  sitt  budskap,  säger  Antje  Jackelén. –  De
gammaltestamentliga profeterna gjorde också teckenhandlingar, vilket är så tydligt i Gretas fall.
Det började med skylten om skolstrejken och fortsatte med seglatsen, säger Jackelén. 
Att jämföra Greta Thunberg med profeterna i Gamla testamentet är att missförstå deras kallelse och
situation. De flesta av dessa profeter talade ”i motvind” och fick ofta genomlida stora kval. Det var
ingen kändisstatus precis över deras gärning och budskapet var inte deras eget. De förmedlade vad
den allvise Guden hade talat. Knappast något av detta stämmer in på Geta Thunberg. 
Ärkebiskopen är ändå inte beredd att gå lika långt i sin vurm för den ”unga profeten” som man



gjorde  i  Limhamns  kyrkoförsamling  i  december   förra  året.  I  deras  julkalender  twittrade  man
följande:  ”Kungörelse! Jesus från Nasaret har nu utsett en av sina efterträdare, nämligen Greta
Thunberg.” Tala om att man som kristen kyrka tappat all vett och sans!

Extrema uttryck i klimathysterin
I en allt mer propagandistisk klimatdebatt framförs extrema åsikter, för att inte säga bisarra, som
kan bli rent farliga om de skulle förverkligas. I slutet på förra året skrev 87 svenska influensers en
debattartikel i Expressen där man krävde av regeringen att den skulle vidta odemokratiska beslut i
syfte att förhindra klimatkrisen. Senare följdes den upp i Aftonbladet som skrev: Filosofen Torbjörn
Tännsjö har sagt att en "global despoti" måste ta över. Pär Holmgren, meteorolog och EU-kandidat
för Miljöpartiet har tidigare föreslagit att de allmänna valen bör avskaffas. Vänsterdebattören Göran
Greider  efterlyser  "planekonomiskt  tänkande".  Anders  Wijkman,  ordförande  i  Romklubben,  ser
fördelar med ett centraliserat toppstyrt system, "det finns ingen opposition som bråkar". 
I Aftenposten  (15/3  2019)  skrev  25  norska  ”kulturprofiler”  i  samma  totalitära  ton  och  krävde
utomparlamentariska  åtgärder  för  att  rädda  klimatet.  Sådana  opinionsbildare  utgör  ett  hot  mot
demokratin och skapar djupare polarisering i samhället. 
Fler  sådana  röster  höjs  i  olika  sammanhang.  I  Tyskland  har  läraren  och  debattören  Verena
Brunschweiger givit ut boken ”Barnfri istället för barnlös”. Hon menar att varje nyfödd bebis är en
miljösynd. Hon skriver: ”Att sätta barn till livet är det värsta man kan göra mot miljön. Varje ofött
barn minskar utsläppen av koldioxid med cirka 50 ton om året.” Detta är ju ett hårresande argument
som jag menar är sprunget ur en antikristlig agenda och avslöjar en dödens andemakt. 
Liknande  tongångar  torgför  den  unga  Alexandria  Ocasio-Cortez,  uppmärksammad  demokrat  i
USA:s kongress, som i februari ifrågasatte om det fortfarande ska anses vara okej att skaffa barn
med tanke på klimatkrisen. Hon är drivande i The Green New Deal – ett omfattande åtgärdspaket
för omställning från fossila bränslen till förnybar energi – och säger: ”Världen går under inom 12
år om vi inte  gör något åt klimatet.” Tala om domedagsförkunnelse! Sådana groteska ståndpunkter
spär på människors klimatoro som gör att oroliga själar kan agera utifrån en felaktig grund, vilket i
sin tur kan få allvarligare konsekvenser än klimatförändringen kan åstadkomma.   
På det liberala Union Theological Seminary i New York, förekommer en mycket extrem religiös
handling kopplad till klimatkrisen. På seminariet, som står bakom kvinnans ”rätt” till fri abort, hålls
särskilda  andakter  då  elever  kan  bekänna  sin  synd mot  naturen  och  be  om förlåtelse  inför  en
glasmonter full med växter. Detta gränsar till den grekiska mytologin där man tillber Gaia (moder
jord) som är jordens, moderlighetens och fruktbarhetens gudinna.

Påven Franciskus, en viktig aktör
Påven Franciskus är engagerad i miljö- och klimatfrågorna. I maj 2015 gav han ut en s k  encyklika
kallad Laudato si (Var prisad) som berörde dessa frågor. Där menar han att människan är boven när
det gäller miljöförstörelsen och uppmanar till ”ekologisk omvändelse”, något som hyllats av både
samfundsledare  och  miljöaktivister.  Känt  är  dock  att  experter  inte  är  överens  om hur  stor  del
människan har i den globala uppvärmningen. Encyklikan är ett ”styrdokument” för den katolska
kyrkan,  där  påven  betonar  att  det  nu  krävs  ”en ny  global  politisk  auktoritet”!!  Dock  har  den
kritiserats  av  kända  katoliker  samtidigt  som den  tagits  emot  positivt  av  miljörörelsen  och  den
politiska eliten. 
I slutet av september 2015 reste Franciskus till USA (hans första besök där) dit han var inbjuden att
tala vid flera evenemang. Den 23/9, två dagar efter FN:s Världsfredsdag, besökte han som första
påve Vita huset där han hade ett möte med president Obama. Dagen därpå var han inbjuden av
republikanernas talman John Boehner, att som förste påve någonsin tala i Kongressen, ett budskap
till  ”det  amerikanska  folket”.  Följande morgon,  den  25/9,  talade  påven i  FN för  Post2015,  ett
program initierat av G-20gruppen, och som avser att utrota fattigdom och hunger i världen genom
att  sammanföra nationernas ekonomier. Arbetsgruppen bakom Post2015 representerade mer än 60
FN-organisationer och leddes av FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor (UNDESA) och
UNDP. Gruppen lämnade sin rapport till FN:s generalsekreterare i juni 2012 med titeln ”Realizing



the Future We Want for All.” Påvens viktigaste uppgift var dock att underteckna Agenda 21, ett
handlingsprogram som ger mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling genom att utrota
fattigdom och undanröja  hoten mot miljön. Det antogs redan i juni 1992 vid FN:s konferens om
miljö- och utveckling (UNGED) i Rio de Janeiro, och var en kraftfull uppfordran till handling. 
Agenda 21 är föregångare till Agenda 2030 som tar principer och mål för hållbar utveckling till en
helt ny nivå. Agenda 21 fokuserar mest på miljön medan dagordningen för år 2030 behandlar så
gott som alla områden som berör mänsklig verksamhet. Den betonar också vikten av att den nya
agendan är global och att alla länder bär delat ansvar för att uppnå målen. Detta är en plan för global
styrning som påven Franciskus är starkt engagerad för. 
Nu har ett nytt dokument lagts ut på Katolska kyrkans hemsida kallat Global Pact of educational
Alliance,  som syftar  till  att  utbilda  världens  ungdom.  Där  står  bland  annat:  ”The  Global  Pact
initiative seeks to involve ”international organizations” and the ”great ones of the earth”... . 
I en video den 12/9 talar påven Franciskus om detta och inbjuder alla kategorier av världens ledare
att komma till Rom den 14 maj 2020 för att ställa sig bakom och underteckna detta dokument. Han
inleder med att hänvisa till encyklikan Laudato si från 2015 som handlar om hur vi kan motarbeta
klimatförsämringen.  ”Det är bråttom”, säger påven.  ”Därför måste vi fokusera på  undervisning
som öppnar sinnen och hjärtan till en bredare och djupare förståelse av verkligheten, som hjälper
oss att uppnå en ny universell solidaritet och en ny humanism. Tillsammans kan vi forma ungdomar
och  bygga  en  bättre  framtid.  Vi  måste  ena  alla  människor  i  hela  världen  så  att  utbildningen
åstadkommer fred och rättvisa.” 
Påvens strävan att undervisa de unga är inget nytt. I boken ”Problems of Humanity” (1944) skriver
Alice Bailey, New Age-rörelsens profetissa, att framtiden finns hos barnen. ”De vuxna går inte att
förändra.  Det gäller  alltså att  få tag i  barnen, helst  före tio års ålder.  Förändras  deras tänkande
kommer världen att förändras!” 
Robert Muller (1923-2010) arbetade i FN i 40 år med frågor omkring miljö, ekonomi och fred. Han
avancerade till assisterande Generalsekreterare och ansågs som FN:s filosof då han hyste idéer om
en världsregering för att  skapa världsfred och om andlighet i  allmänhet.  På så sätt blev han en
dörröppnare  för  religiösa  frågor  inom  FN,  speciellt  för  New  Age-rörelsen.  Han  startade  en
utbildning  inom FN:s  ram kallad  the  Robert  Muller  School,  som grundar  sig  i  Alice  Baileys
filosofiska, ockulta undervisning. Muller frågade sig: “Hur är det möjligt, och på vilket sätt kan man
få  världen att  enas  och få  religioner  att  komma samman?” Hans svar  var  UTBILDNING eller
UPPFOSTRAN!  U Thant,  Generalsekreterare i FN 1961-71 har sagt: ”Världen kommer inte att
förändras och uppnå fred om det inte blir en ny uppfostran.”

Globalisternas Agenda 2030
Teknologie doktor Lars Bern, som arbetat med miljöfrågor i 40 år, menar att makt och inflytande
över ekonomi, handel och miljöfrågor på världsnivå håller på att förskjuts från demokratiskt valda
personer till de allt mer förmögna finansfamiljerna och deras företag och globala banker. Agenda 21
och senare Agenda 2030 är program som initierats av dessa globalister i syfte att få inflytande över
nationalstater genom att flytta över makt till EU:s och FN:s olika organ. För ett antal år sedan gav
den ungerskfödde miljardären George Soros ut en handbok genom sin organisation Open Society i
syfte att hjälpa migrater att på bästa sätt ta sig in i Europa. Det ligger i globalisternas intresse att
driva på massmigrationen till Europa och därigenom motarbeta nationalstaternas suveränitet.  
Globalisterna kontrollerar nästan hela medieflödet och utnyttjar klimatskrämseln för att inskränka
vanligt folks frihet att använda bil, flyg och till och med att äta kött, menar Lars Bern. Nu träder
också grupper fram som vill inskränka demokratin under förevändning att de ska rädda jordens
klimat, säger Bern.  
Nyheter24 skriver: I en rapport från FN:s klimatpanel nämns årtalet 2030 flera gånger. Bland annat
står det att målet med att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader kommer att misslyckas
om  utsläppen  inte  minskar  kraftigt  under  det  kommande  decenniet.  Utsläppen  måste  kraftigt
begränsas om vi ska ha chans att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. 
Klimatpanelen backar upp Greta Thunberg som talade på konferensen Brilliant Minds i Stockholm



i somras. Hon sade då: – År 2030 kommer vi att befinna oss i en situation där vi förmodligen har
skapat  en  okontrollerbar  oåterkallelig  kedjereaktion  som  sannolikt  leder  till  slutet  av  vår
civilisation, som vi känner till den. Denna situation kommer att bli verklighet om inte industrierna
gör stora förändringar och bland annat minskar koldioxidutsläppen. 
Man kan väl förstå ungdomar som känner oro och hopplöshet inför ett sådant budskap. De upplever
att deras framtid tas ifrån dem. Det som saknas i denna plakatpolitik är att det finns hopp i den
kristna tron. Varför når inte det budskapet fram till Greta? Man kan fråga sig – är den unga Greta så
självständig i sina uttalanden och självsäker i sitt uppträdande som det kan verka då man hör och ser
henne i olika sammanhang i TV? 

Forskare tonar ner klimathotet
Svenska forskare  är  inte  ensamma om att  kritisera  de klimatmodeller  som FN:s  klimatexperter
använder sig av och som backas upp av många världsledare och organisationer som Friday for
Future.  Under  FN:s  klimatmöte  den 23 september  fanns  500 forskare  och ingenjörer  som inte
uppmärksammades eller kom till tals. Berodde det på att deras budskap löd: ”Det existerar ingen
klimatkris.” Dessa sluter upp bakom den Amsterdam-baserade organisationen Climate Intelligence
Foundation (CLINTEL). De uppmanade i en skrivelse till FN:s generalsekreterare Antonio Guterres
att  eftersträva  en  klimatpolicy  baserad  på  ”ordentlig  vetenskap”. De  flesta  av  underskrivarna
kommer från Europa men även från USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Sydamerika.
De  står  bakom  den  Europeiska  Klimatdeklarationen  där  det  framhålls  att,  ”Naturen  liksom
antropogena  faktorer  (mänsklig  påverkan)  orsakar  uppvärmning;  Uppvärmningen  är  mycket
långsammare än förutsett; Klimatpolitiken baseras på otillräckliga modeller; Koldioxid är mat för
växter,  grunden för allt  liv  på jorden;  Global  uppvärmning har inte  ökat  antal  naturkatastrofer;
Klimatpolitiken måste respektera vetenskapliga och ekonomiska realiteter.”
Att  få  institutioner  som FN att  engagera  sig  i  sådana  ämnen  har  varit  en  kamp,  menar  Guus
Berkhout, professor emeritus i geofysik vid Delft tekniska och en av grundarna till CLINTEL. –
”Vetenskapen är långt ifrån överens”, säger Berkhout. 
Greta Thunberg och andra aktivister uppmanar oss i sina tal att lyssna på forskarna, vilket är rimligt.
Frågan är bara vilka forskare vi ska lyssna på? Det är med den frågan som klimataktivismen står
och faller!

Biblisk eskatologi och skapelseteologi är viktigt
Ett  bibliskt  eskatologiskt  perspektiv  visar  tydligt  att  jorden  kommer  att  gå  under  på  grund av
människans synd och ondska. Eskatologin är ett av Bibelns huvudbudskap.  Den franske filosofen
och psykoanalytikern Pierre-Henri Castel skriver i sin senaste bok ”Le mal qui vient” (Det onda
som kommer), att det är vår inneboende ondska som kommer att producera kaos ju närmare slutet vi
kommer. …. Vi måste göra det som är rätt för att det är rätt, inte för att det kan rädda planeten,
menar Castel. (Recension i SvD 31/1 2019). Vi behöver också en biblisk skapelseteologi som viktig
kunskap i en förvirrad klimatdebatt. Jorden tillhör en fallen skapelse genom människans synd som
är  en  nedbrytande  faktor.  (Jes.  24:4,5;  Rom.  5:12).  Jesus  har  återlöst  skapelsen  genom  sin
försoningsdöd på korset. I hans uppståndelse finns framtidshoppet för alla människor. (Rom. 8:18-
22). För att vara trovärdiga i miljö- och klimatfrågorna, måste vi framhålla Jesu försoningsgärning
som omfattar allt skapat och det ljusa framtidshoppet om nya himlar och en ny jord! (2 Petr. 3:5-
13). Kanske är vi den generation Jesus talar om som ska uppleva Uppenbarelsebokens scenario?
(Matt. 24:32-36). Detta budskap måste vara ett viktigt bidrag i miljödebatten från oss kristna!
Claes-Göran Bergstrand. 2019-10-04. 


