År 2020-30 avgörande för mänsklighetens framtid
Frågorna omkring miljö- och klimatförändringar fortsätter att debatteras i massmedia och nya
märkliga inslag gör sig gällande. För att bättre förstå den aktuella frågan om klimatkris, och
debatten som förs i ämnet, är det bra att ha ett större tidsperspektiv. Frågorna om klimatet och dess
påverkan på jorden och mänskligheten är inte nya, som jag skriver här. Detta är en fortsättning på
min förra artikel ”Klimataktivismen och Globalisternas agenda!”
I min bok Den karismatiska väckelsen – vad hände? (sid 231) skriver jag om miljörörelsens
framväxt i Sverige. ”Samtidigt med den karismatiska väckelsen på 70-talet växte miljörörelsen i
Sverige och naturligtvis berörde den också kristenheten. Det kan nog sägas att i samma takt som
den andliga förnyelsen avtog i församlingarna så tilltog i viss mån miljörörelsen i desamma. ”I
början på 1970-talet blev miljörörelsen allmän i Sverige. Fler och fler människor engagerade sig i
frågan om huruvida gifter hade spridits i naturen, och om de i så fall påverkade även oss.
Startskottet för den moderna miljörörelsen anses vara den nu klassiska boken Tyst vår som gavs ut
1962. … (Miljögifternas historia, 6 maj 2014.Wikipedia.)”
På 1970- och 80-talen var det främst kärnkraften som debatterades och som man demonstrerade
mot. Och om det förekom skrämslepropagande även då, med en hög och hätsk ton, så var det dock
mindre hysteri bland människorna än det vi ser i dag.
Globalisterna är målmedvetna aktörer
”I mars 1963 stod Rockefellerfamiljens Conservation Foundation som arrangör för den första
internationella konferensen som specifikt behandlade koldioxidens inverkan på klimatet. Här
samlades sju forskare som under det föregående decenniet utvecklat teorin (däribland Gilbert Plass,
David Keeling och Bert Bolins kollega Erik Eriksson) med bidrag från den amerikanska militären.
Resultaten från David Keelings mätning av koldioxidnivåerna i Mauna Loa kunde nu bekräfta en
stigande trend. Det diskuterades på konferensen hur detta skulle kunna resultera i en
temperaturökning som kunde få negativa följder och man föreslog en vetenskaplig kommitté som
skulle utreda konsekvenserna. Roger Revelle blev ordförande för gruppen, vars resultat
presenterades i president Lyndon Johnsons miljörapport 1965. ….” (Rockefeller och klimathotet.
Wikipedia).
Även 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 och är ett ”styrdokument” för den
katolska kyrkan. Där menar han att människan är boven när det gäller miljöförstörelsen och
uppmanar till ”ekologisk omvändelse”, något som hyllats av samfundsledare och miljöaktivister.
Dock har den kritiserats av kända katoliker samtidigt som den tagits emot positivt av miljörörelsen
och den politiska eliten. I tidningen Dagen skrev jag (16/7 2015): ”Påven betonar att det nu krävs
”en ny global politisk auktoritet”! Det sammanfaller med den tyske professorn John Schellnhuber
som nyligen talat i Vatikanen. Denne har en mycket radikal syn på klimatförändringen. Han anser
att jorden är överbefolkad med sex miljarder!? Han drömmer om ”en jordens konstitution” som
kan överträffa FN; ”ett globalt råd” som väljs direkt av folket. Har påven tagit intryck av honom?”
Det har funnits, och finns, ett starkt intresse hos dem med ekonomisk, religiös och politisk makt att
vilja påverka världsutvecklingen, genom att använda befolknings- och miljöfrågor för sitt syfte att
regera världen. Därför är det inte märkligt att FN startade Panel On Climate Change (IPCC) 1988 i
syfte att få med världens nationer på ”miljötåget”. IPCC med dess olika utskott är nu också i
frontlinjen att argumentera för befolkningsminskning i världen. Världens befolkning måste drastiskt
reduceras, menar man, i syfte att kunna överleva med den magra energi som kommer ur det
förnybara. Med FN:s Agenda 2030, där globalisterna haft sitt inflytade, har man bara tio år på sig att
nå målet med en världsregering.
I ett TT-meddelande skriver Jörn Spolander (19-11-28): ”En grupp forskare varnar för att
oåterkalleliga kedjereaktioner kan starta betydligt tidigare än man tidigare har antagit. I en
debattartikel i tidskriften Nature skriver de att redan en uppvärmning på två grader bland annat
hotar att smälta den grönländska inlandsisen, vilket i sin tur kan leda till en kraftig höjning av
havsnivån. Forskarna, där svenske Johan Rockström vid Potsdam institute for climate impact

research i Tyskland ingår, listar nio så kallade tipping points. Förutom den grönländska inlandsisen
handlar det exempelvis om tinande permafrost, döende korallrev, förlust av den västantarktiska
shelfisken och att havsströmmar i Atlanten (AMOC, där Golfströmmen ingår) tappar farten. …
FN:s klimatpanel introducerade begreppet tipping points för ungefär 20 år sedan för att beskriva den
här typen av processer. … Klimatforskaren Michael Tjernström, professor i gränsskiktsmeteorologi
vid Stockholms universitet, håller med om grundbudskapet i artikeln, men är kritisk till den
larmande tonen. – Det är inte så att jag vill förminska problemet. Men jag tycker det är oseriöst att
hänvisa till 1,5-gradersmålet som en tänkbar lösning, eftersom det redan är kört. Vi har redan värmt
planeten med drygt en grad och vi har fortfarande ett antal tiotals grader som klimatsystemet släpar
efter, eftersom det är lite trögt. Möjligen kan vi klara två grader, om vi lyckas hejda utsläppen inom
det närmaste decenniet, eller nästa. … Dessutom tycker Tjernström inte om begreppet tipping
points. Enligt honom handlar det oftast inte om oåterkalleliga processer.
TT: Så hur tycker du att man ska reagera på den här debattartikeln? – Man ska inte gripas av panik,
för det är sällan ett bra sinnestillstånd när man ska lösa akuta problem.”
Romklubben och FN förordar befolkningskontroll
I början på 1900-talet var rashygien ett aktuellt ämne på olika håll i världen. Ett exempel är
Rockefeller Foundation och Carnegie Institute i Washington D.C., som båda var djupt involverade i
att understödja rashygieniska lagar i USA. Deras idéer spreds senare till Sverige och även till
Tyskland där de blev ett politiskt verktyg i Hitlers händer. I Sverige var det Statens institut för
rasbiologi i Uppsala, verksamt 1922 till 1958, som arbetade på vetenskaplig grund för rashygieniska
åtgärder i befolkningen. En av de drivande personerna var rasbiologen Herman Lundborg (18681943), som också var institutets förste föreståndare.
1968 skapades den mäktiga miljötankesmedjan Romklubben i Italien och därmed började retoriken
angående befolkningskontroll att återupplivas inom globalistiska grupper. Laurance Rockefeller var
en av USA:s mäktigaste inom naturvårdsområdet och påverkade landets politik inom området. I
början på 70-talet påbörjades förberedelser för att föra ut miljö- och befolkningsfrågorna till de
breda folklagren. En av pionjärerna var svensk-amerikanen professor Georg Borgström som under
60-talet hade varnat för konsekvenserna av människans rovdrift på planeten och förespråkat hård
barnbegränsning, rättvis fördelning av resurserna samt även inrättandet av en världsregering.
Brandon Smith, Activist Post, skriver för PNW (19-11-18.): ”1972 publicerade en grupp
´vetenskapsmän´, med uppdrag av FN, dokumentet ´The Limits Of Growth´ där man uppmande till
att starkt minska jordens befolkning i namnet av att ´rädda miljön´. Denna strävan var direkt
kopplad till en annan agenda – att forma en global regering som kan hantera och framtvinga
befolkningskontroll i en vidare skala. Eliten hade funnit en ny vetenskaplig front för sin
tvångsföreställning om rashygien: Klimatvetenskap. Tidigt 90-tal publiserade Romklubben en bok
kallad The First Global Revolution. I den slår man fast: ´I sökandet efter en gemensam fiende som
vi kan enas mot, kom vi upp med idén att förorening, hotet från global uppvärmning, vattenbrist,
hungersnöd och liknande, skulle vara passande för förslaget. Totalt och gemensamt skulle dessa
fenomen utgöra ett gemensamt hot som måste konfronteras av var och en gemensamt. Alla dessa
faror är orsakade av mänsklig påverkan i naturliga processer och det är endast genom ändrade
attityder och beteenden som dessa kan övervinnas. Den verkliga fienden är därför mänskligheten
själv. …´. 2019 har befolkningsfrågan växt fram till en högre nivå då offentligheten omsorgsfullt
blivit övertygad över tid att acceptera idén om att människans påverkan på klimatförändringar är
sann och att populationen är orsaken till problemet. Nyligen skrev en partiskt grupp av
vetenskapsmän, samlad av något som kallas ”Worthy Garden Club”, sina 11,000 signaturer under
ett uttalande angående behovet av befolkningsminskning i namn av att rädda jorden från global
uppvärmning. … The Worthy Garden Club är en främmande ej kontaktbar grupp och det ser inte ut
att finnas någon lista över deras beskyddare eller vem som sponsrar dem. Emellertid var de ledande
medierna snabba att förmedla detta uttalande från de ´11,000 vetenskapsmännen´ och knöt samman
det med uttalanden gjorda av FN:s IPCC.”

Globalister och världsartister backar upp klimathysterin
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 förskjutas 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. … 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. …
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 dock saknas i denna känslosamma plakatpolitik är att det
finns ett fast hopp inför framtiden i den kristna tron. Varför når inte det budskapet fram till Greta?
”Extinction Rebellion (XR) är ett internationellt systemkritiskt aktivistnätverk med rötter i
miljörörelsen och den brittiska grenen av Occupy-rörelsen. XR startade 31 oktober 2018 när cirka
2000 personer förklarade uppror mot den brittiska regeringen, och utövar ickevåldsmotstånd och
civil olydnad i syfte att minska risken för ekologisk kollaps och mänsklig utrotning, förlusten av
biologisk mångfald, och de kräver radikala åtgärder mot den globala uppvärmningen. Rörelsen
spred sig snabbt till Sverige, där de första aktionerna ägde rum den 17 november 2018 i Göteborg
och Stockholm, där bland annat Greta Thunberg och Stefan Sundström närvarade.
Den 1 november i år utlyste XR ett globalt upprop till världens regeringar, som allmänheten
uppmanas skriva under. Man har tre krav: TALA KLARSPRÅK - Regeringen måste utlysa nödläge
för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det
är att ställa om. AGERA NU - Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter
och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025. STÄRK DEMOKRATIN - Regeringen
måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.”
(Wikipedia Extinction Rebellion).
Svenska Dagbladet skrev om rörelsen: ”En del av optimismen kan härledas till det stöd rörelsen har
fått av vetenskapen. I mitten av oktober skrev över tusen forskare och vetenskapsmän under ett
manifest /!!??/ till stöd för icke-våldsam civil olydnad och det slag som XR och Fridays for future
förespråkar. Claire Wordley, zoolog och professor vid Cambridge University, arbetar med
bevarandet av biologisk mångfald. Hon anser att det inte räcker med att forskarna berättar
sanningen; de måste också driva frågan, tvinga politikerna till handling. - Trots att lidandet ökar för
varje dag, … verkar världens regeringar vara handlingsförlamade. Då är civil olydnad den enda
fungerande strategin för att protestera och väcka uppmärksamhet för klimatfrågan. Veckan mellan
den 18 och 24 november genomförde XR en global hungerstrejk i 16 länder. Sofia Hölass Borén 19
år, som leder arbetet i Stockholm säger: - Det här är ett rop på hjälp, ett sätt att säga att vi måste
handla nu … eftersom jag vet vilken framtid som väntar för att politikerna inte agerar... . (SvD 1911-17).
”Leonardo DiCaprio har träffat den unga klimataktivisten Greta Thunberg. På Instagram berättar
han om mötet och hur stolt han är över henne. ´Greta Thunberg har blivit vår tids ledare´, skriver
han. Det är inget nytt att skådespelaren är ett fan av klimataktivisten Greta Thunberg. Nu har han
även fått tillbringa lite tid med henne och på Instagram har han lagt upp bilder från deras möte.”
(Aftonbladet 2019-11-01).
I samband med artikel om DiCaprio har AB lagt in ett You Tube-klipp som visar ett skämtsamt
inlägg av Greta på Twitter i september: ”I have moved on from this climate thing … From now on I
will be doing death metal only!!” Därefter visar man hur Gretas tal vid FN:s klimatmöte är dubbat

till heavy-metal sång och musik, vilket ger en mycket obehaglig känsla. (YOU TUBE@John
Mollusk).
DiCaprio är långt ifrån ensam att hylla Greta, men han såväl som många vuxna gör sig själva och
oss andra en otjänst på detta sätt eftersom hon är ett barn och bör behandlas så. Sådana omogna,
oreflekterade uttalanden, att påstå att Greta är vår tids ledare, visar tydligt att sanns och förnuft
håller på att försvinna i vårt samhälle. Sådant problem har dock visat sig förr vilket profeten Jesaja
skriver om: ”... Jag ska ge dem pojkar till furstar, nyckfullhet /barn, eng, öv./ ska råda över dem. …
Den unge ska sätta sig upp mot den gamle, den obetydlige mot den högt ansedde. … Mitt folks
förtyckare är barn,...”. (Jes. 3:1-13).
I Israels situation handlande det om unga män såväl som sådana med en barnslig karaktär, som hade
blivit ledare. Det är precis vad vi ser också i dag i många länder. Fenomenet Greta Thunberg 16 år,
som varit med och startat nätverket Fridays for the future, är inget nytt för vår tid. Historien visar att
unga människor gjort insatser som blivit hyllade av samtiden och även av eftervärlden.
Tonårsflickor med flätor är kuttersmycken
Greta Thunbergs framträdande i FN var emellertid inte unikt. 1992 höll den 12-åriga
klimataktivisten Severn Cullis-Suzuki ett Greta Thunberg-domedagstal på FN:s ”Rio Summit
1992”, United Nations Conference on Environment and Development. Severn säger sig vara rädd
för att gå utomhus och hon är rädd för att andas. Hon vågar inte fiska för hon är rädd för att fisken
har cancer. Hon har drömt om naturen men är nu rädd för att flora och fauna inte ska existera ” för
hennes barn att se”. ”Jag är bara ett barn, men…” upprepar Severn gång på gång, ”Vad du gör får
mig att gråta om nätterna”, säger hon i en sal med nästan enbart tomma stolar. ”Flickan som
tystade världen i 5 minuter” framförde där sitt budskap, som liknar Greta Thunbergs.
2012 gav den 17-åriga Brittany Trilford, på U.N. Earth Summit, FN:s delegater 72 timmar att
besluta om världen skulle räddas. År 2014 fick poeten Kathy Jetnil-Kijiner (från Marshall öarna) –
titulerad ”climate warrior” tala inför FN:s ”Climate Leaders Summit” och läsa upp en känslosam
och överdramatisk dikt om klimatflyktingar som inte finns. 2015 inviterades hon igen till COP21 i
Paris. Förslag till åtgärder saknas. Det är bara känslor, känslor, känslor. (FN anlitar åter
barnarbetare. Wikipedia).
Det som känns obehagligt med Greta och dessa unga flickor, som visat upp sig tillsammans med
politiska och religiösa världsledare, är att den bilden förekommit tidigare. Världsledare som Mao,
Stalin och Himmler, för att nämna några, lät sig gärna fotograferas med unga flickor i flätor. Inte för
att hylla någon insats dessa gjort utan för att ge en mjukare bild av sig själva.
Klimatrörelsen uppmanas att lägga om sin taktik
Det är uppenbart att klimataktivisterna (om de förstår det eller ej) spelar starka politiska krafter i
händerna vilka har ett klart uttalat mål som syftar till att skapa en världsregering. Om, eller när en
sådan regering kan komma till stånd vet ingen. Klart är dock att Antikrist kommer att träda fram när
hans tid är inne, och då har han ett kabinett av världens ledare med sig i syfte att förstöra så mycket
som möjligt i Guds skapelse innan de blir besegrade vid Kristus tillkommelse. (Ps. 2; 2 Tess. 2:3f.).
Kulturskribenten John Sjögren skriver (SvD 19-11-20): ”Greta Thunberg och klimataktivistgruppen
Extinction Rebellion är klimatrörelsens två främsta kommunikativa taktiker som bygger på skam
och rädsla. Frågan är dock om det är en särskilt lyckad strategi, om det är flygskam och ångest inför
annalkande undergång som kommer att rädda oss. … System och konkret politik kan vara svåra och
tröga att förändra. Men hur förändrar man en hel kulturs eller civilisations grundberättelse? Tala om
utmaning! Mot den utmaningen är varken klimatskam eller undergångsångest särskilt effektiv.
Skam och ångest föder rädsla, som är en känsla som aldrig leder till kreativ handling. Tvärtom, den
förlamar. Det som verkligen sätter människan i rörelse är rädslans motsats, det vill säga kärleken.
Därför är det där klimatrörelsen borde lägga sitt fokus; få människor att öppna ögonen för
skapelsens outsägliga men sköra skönhet, få människan att minnas sin naturliga förbindelse med
och kärlek till jorden. För här gäller den klassiska devisen, ´endast det som älskas kan räddas´.”
Jag håller med John Sjögren i hans analys. (Matt. 5:5; Luk. 21:33). Men när evighetsperspektivet

har gått förlorat för nutidsmänniskan, vad kan vi kristna då göra? Vårt uppdrag är att i alla lägen
påverka våra medmänniskor med ett kärleksbudskap, som är ett klassiskt bibliskt evangelium - ”Så
älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom ska ha
evigt liv.” (Joh. 3:16).
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