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COP26 er en yngleplass for selvutvikling, selvbedrag og profitt
Av: Kent Andersen 11. november 2021, 18:16

An activist protests for climate justice outside parliament in Cape Town, South Africa, Tuesday, Nov. 9, 2021. The protest coincides with the second week of as the COP26,
UN Climate Summit in Glasgow. (AP Photo/Nardus Engelbrecht)

Klimasirkuset i Glasgow nærmer seg slutten, og her får norske politikere med
mindreverdighetskomplekser virkelig mulighet til å føle seg store og viktige – som jo er en særnorsk
politisk øvelse. Nå melder klima-menighetsbladet VG opprømt at Norge kanskje er verdens beste på
klima igjen, og det er jo nesten bedre enn OL-medaljer.

Tacsystem Norge

I det foreløpige utkastet som ble publisert onsdag, har Norge (elitens oljefinansierte
selvutviklingsprosjekt) sørget for formuleringer som handler om å kutte fossil energiproduksjon, som
tross alt er den eneste metoden for å kutte CO2-utslipp. Dette er første gang på 26 år noe slikt kanskje
vil lykkes: Ett punkt handler om at landene skal fase ut kullkraft, og ett punkt om å slutte å subsidiere
fossil energi.
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Kreativitet
Laserkutting gir en ny verden av muligheter
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Hurra for Norge! Den flinkeste i klassen, og klodens frelser
Hvis slutterklæringen skulle ende opp med en slik felles formulering som handler om å faktisk redusere
bruken av fossil energi, så har ikke det skjedd før – noe som kanskje vil overraske de fleste: Er det ikke
dét man forhandler om? Skal man kutte CO2-utslipp, må man jo kutte det som skaper CO2-utslippene?
Right?
Wrong.
Kutt i fossil energiproduksjon har aldri vært på forhandlingsbordet ved noe klimamøte. Årsaken til dette
er at alle land foruten Europa er drevet av steinharde realpolitikere som innser at en overflod av billig
energi er deres viktigste maktbase: Fossil energi er forutsetningen for å bekjempe fattigdom og holde
raskt økende befolkninger mette og fornøyde. Å tukle med energitilgangen er å kickstarte et økonomisk
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armageddon.
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Så smarte politikere har ikke Europa. De har selvpåført klimapanikk og er frakoblet realfaglig og

Fenix HP16R hodelykt er det perfekte verktøyet fo
de som trenger høy ytelse og lang brukstid.
Drevet av det medfølgende 3000mAh li-polymer
batteriet, kan denne hodelykten sammenlagt yte…

økonomisk virkelighet – et drømmeslott skapt gjennom systematisk utrenskning av enhver opponent,
kritiker eller faktaformidler. Dette ser man tydelig ut fra hva Espen Barth Eide lirer av seg til VG:
– Det står også i Hurdalerklæringen at verden må gjennom en energiomstilling, men jeg har sagt at vi
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Mest lest

må jobbe på etterspørselssiden, ikke tilbudssiden.
Politiet må skyte og drepe for å
beskytte oss. Alternativet er mye
verre

Men det finnes ingen slik «energi-omstilling».
Barth-Eide prediker ønskedrømmer frakoblet virkeligheten. Menneskeheten har ingen energikilde som

Voldelige elever er et stort
problem i Sandnes

kan erstatte den billige overfloden av fossil energi. Og ethvert land som forsøker en slik «energiomstilling» basert på hastverk, panikk, fantasiteknologi og Mikke Mus-økonomi, vil rask oppleve
energimangel, økonomisk stagnasjon, økende fattigdom og et næringsliv stadig mer avhengig av statlig
støtte og «risikoavlastning» for å innføre politikernes planøkonomiske visjoner. Look to Germany, hvor

COP26 er en yngleplass for
selvutvikling, selvbedrag og
profitt

bare hykleri og naturgass holder luftskipet oppe. Espen Barth Eide avslører mer av sin fanatiske
kunnskapsløshet slik:

DocTV-LIVE: Er tvang veien til
«New world order»?

– Jeg har ikke sett noe i den som ikke vi kan være med på, for vi er jo enige i at verden må bli
utslippsfri til slutt. Du må ha en plan for å komme ut av fossilalderen.

Hvem er enige i det? Og ekakt hva er den planen?

FHI: – Vaksiner dere med tredje
dose

Selv om det finnes en enighet om at verden har mellom 100 og 500 år på seg til å finne en erstatter for
fossile energireserver, finnes det ingen enighet om at dette ekstreme energieksperimentet skal og må
gjennomføres før 2050. Ja, visst finnes det delegasjoner fra regimer som hevder at de ønsker dette, men

Annonse

Gratis energirådgivning
klimasmart.no

det betyr jo ikke at at de faktisk mener det. Og grunnen til det er at de har øyne i hodet og kan matte:

Til nettsted

«Planen» Barth Eie sikter til, er å virkeliggjøre en gammel hippiedrøm fra rusfesten i ’68, hvor
vindmøller, solpaneler, biodrivstoff og økologisk jordbruk skal erstatte olje, atomkraft og industrielt
landbruk, og skape et nytt «Shangri La»: En grønn, fredelig og naturvennlig hippiefremtid hvor alle

Les også

synger kumbaya og lever i harmoni mens de spiser veganfôr, spiller blokkfløyte og er enige om at
kapitalismen er roten til alt ondt, selv om kapitalismen sørger for at de slipper fortidens arbeider-helvete.
Hippier fullførte aldri skolen, og forsto aldri realfag. De er derfor ute av stand til å ta inn over seg
kommunismens sammenbrudd, hippiedrømmenes sammenbrudd, Tysklands enorme energiproblemer,
eller gjøre mattestykket som viser at sol- og vindkraft aldri kan erstatte de ekstreme mengdene med
fossil energi som holder hungersnøden unna 8 milliarder mennesker.

Barth Eide bekrefter: Klimahysteriet, energikrisen og
strømprisene skal økes

25. oktober 2021
IEA med klimaplan for å ødelegge verdens energi- og
matforsyning

19. mai 2021
Sju grunner til at NRK er en samfunnsfiende

11. februar 2021

Men smartingene i sol- og vindkraft-industrien kan matte. Derfor innførte de batterier, hydrogen og et

Syv punkter som undergraver klimaindustrien

«smartnett» i ligningen, dyrket frem klimahysteriet, klimaforskere og Thunberg gjennom sine kontakter

29. november 2017

og PR-avdelinger, og solgte hele drittpakken til inkompetente EU-politikere som faktisk tror på

Klimakirkemøtet i Polen: Kollekt og avlat i bytte for

luftslottet – til tross for at «løsningene» svikter fullstendig alle steder man forsøker dem. Ingenting

ingenting

synker inn. De er like dønn overrasket som svenske politikere som ser at «flerkultur» ikke fungerer. Hva

3. januar 2019
Prisen på kull har tredoblet seg i år, og energiprisene er

kan forklaringen være??

i ferd med å eksplodere

6. september 2021

U-lands ledere er grådige, men ikke så dumme som europeiske ledere

Du betaler næringslivets strømregninger også

Kinesiske politikere tror ikke på dette hjernespinnet. Det gjør ikke indiske, indonesiske eller afrikanske
politikere heller. De har ingen intensjoner om å oppfylle noe som helst, og kommer aldri til å tillate at
deres egen energiforsyning og økonomi ødelegges av ekstremt kostbar og ustabil sol- og vindkraft.
Nei, de er i Glasgow for å sikre seg mest mulig av de 100 milliarder dollarene som Vesten vil sløse vekk

27. oktober 2021
Statnett med farlige signaler: Strømforbruket må
tilpasses produksjonen

28. oktober 2020
Hvordan gikk det med Merkels energiwende?

30. august 2016

på å virkeliggjøre politikken som i praksis er fylleprat fra et MDG-nachspiel. Og de undertegner hva det

NHO-sjefen synker stadig lenger ned i MDG-sekten

skal være for å komme til denne pengestrømmen. Who can blame them?

7. oktober 2021

I 26 år har nemlig COP-sirkuset aldri handlet om CO2-kutt. Det har alltid handlet om penger, makt og
prestisje, og det gjør det fortsatt. Sånn går det når man rensker bort alle ney-sayers, innsigelser, realister
og varslere fra styring og stell, og nekter å ta faktiske resultater, fakta og fornuft inn over seg.
Det kommer til å ramme deg mye verre enn det gjør i dag. Den nyvalgte regjeringen har nemlig ikke
tenkt å stoppe samfunnseksperimenet som allerede har feilet.
Kjøp Kents bok her!
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Dogen • for 4 timer siden

⛺ Se — uploads.disquscdn.com
46 △ • Svar • Del ›
oudeis • for 4 timer siden

Hva vi ser er durkdrevne politikere, spesielt i Asia gjetter jeg på, som selger 'avlat' til dekadente og
uvitende vestlige politikere som vil pynte seg med 'klimabevissthet' med penger de lopper av
fellesskapet, penger vi kunne brukt bedre, litt som Vatikanet dette her, i middelalderen, med
munker som reiste rundt og lovet at et brev kunne få folk ut av skjærsilden, de måtte bare betale
34 △ • Svar • Del ›
kua60 • for 4 timer siden

Norske media opplever orgasme siden "Norge" har fått en såkalt lederrolle i "klimapolitikken".
"Stupid suckers", som Homer Simpson med rette ville sagt om lettlurte norske politikere.
24 △ • Svar • Del ›
Øyvind Paulsen • for 3 timer siden

Bra av Kent, men han tar feil når han sier at europeiske ledere er dumme. Hvorfor skulle
europeiske ledere være dummere enn afrikanske, kinesiske osv? Europeiske ledere vet utmerket
godt hva de gjør. De ødelegger sine land for en kortsiktig personlig gevinst.
22 △ • Svar • Del ›
Kent Andersen

Document

> Øyvind Paulsen • for 2 timer siden

Fordi de er bortskjemte. 70 år uten krig, konflikter eller harde tider, har gitt oss et dekadent
politisk adelskap helt frakoblet virkeligheten.
17 △ • Svar • Del ›
Freemansmind > Kent Andersen • for en time siden • edited

Neida. De er korrupte. Follow the money.. Men bra artikkel!
4 △ • Svar • Del ›
Fantastan > Freemansmind • for en time siden

Det er fullt mulig å være både korrupt og dum.
1 △ • Svar • Del ›
NyeNorge • for 3 timer siden • edited

Bra som alltid av Kent. Aldri har vi hatt så mange dysfunksjonelle politikere som i dag. Etter hvert
som nordmenn blir fattigere og fattigere i årene fremover, er det lov å håpe at flere våkner opp, og
velger nye politikere som har en stor ledestjerne: å jobbe for at Norge skal være et trygt og levelig
land.
22 △ • Svar • Del ›
wotan • for 3 timer siden

Det vil alltid være en gigantisk krise under oppseiling. Internasjonale politikerne møtes, erklærer
at krisen er meeget alvorlig og at dramatiske tiltak må iverksettes. Så går krisen over og de samme
politikerne kan klappe hverandre på ryggen. Så går det noen år, og en ny gigantisk krise dukker
opp. Men, den blir løst, den også!
Er det noen som husker Y2K? Da var tiltaket utskifting av massevis av datautsytr, og tenk, plutselig
var krisen over!
Klimakrisen vil også gå over. Men, først skal det bøttes ut penger!
10 △ • Svar • Del ›
NorgesRøst • for 2 timer siden • edited

Det gikk kaldt nedover ryggen på meg da NRK for noen dager siden viste en liten reportasje om en
gutt som skulle reise til Glasgow som representant for Miljøagentene, en mer eller mindre offisiell
statlig miljøorganisasjon som alle norske skoleelever mottar blader fra. https://tv.nrk.no/se?
v=DKOV...
Offisielt er det en Miljøagentene en miljøorganisasjon for barn, men den drives og finansieres av
voksne. Dessuten har den voksne "barneorganisasjonene" (kunne like gjerne vært en
kommunistisk ungpionergruppe) en offisiell rolle å spille i miljø- og klimaundervisningen i norske
skoler. Medlemsbladene deles ut minst en gang i måneden til alle norske elever i småskolen,
fortrinnsvis på mellomtrinnet (5-7).
Offisielt skulle representantene fra Miljøagentene reise til Glasgow for overlevere en rapport som
de har laget "selv" (selvsagt initiert av voksne pådrivere og påvirkere) til politikerne i Glasgow og
samtidig fortelle politikerne og andre deltagere på konferansen om sine bekymringer for
fremtiden. Slik skal politikerne "presses" av barna som roper på at de må gripe inn og gjøre noe nå!
Slik manipuleres, indoktrineres og utnyttes barn av mektige krefter i samfunnet for å fremme sine
egne interesser. Dersom ikke denne systematiske utnyttelsen av barn av maktens bakmenn er
fascistisk, hva er det da? Barna er selvsagt lykkelig uvitende om at de utnyttes av kyniske politiske
aktører i stat, skole og politikk. Propaganda-reportasjen fra NRK er hjerteskjærende. Det er rått,
uetisk og svært skremmende.
Jeg regner med at NRK TV vil følge dem til Glasgow for å lage en reportasje som skal formilde den
akutte klimakrisen for norske elever. Det er bare å følge med på Barnas Supernytt, et
indoktrinerings-program laget av voksne med barn i hovedrollene i den hensikt å arbeide barnas
politiske meninger. Det finnes snart ikke en eneste frisone i vårt samfunn der barrn får lov til å
bare være bare barn.
8 △ • Svar • Del ›
Skjærehavre • for 2 timer siden

Det er bare så alt for tydelig at Europa har hatt fred, velstandssutvikling og "koz og klemz" i 76 år.
Ingen mentalt voskne er tilstede i de saler hvor avgjørelsen om Europas og egentlig verdens
fremtid taes. De er alle "flower-power"barn, og har et infantilt ønske om å gjøre en tidsreise til
San-Fransisco. Tilsyneslatende. Men bak alle de forblommende talene og hysteriske crescendoer
om avvikling av moderniteten ved hjelp av olje/gass, økte avgifter og skatt, er der noen virkelig
godt skodde hjerner som vet hva de gjør. Men disse får vi ikke vite hvem er.
Synes uansett det er noe pussig at Obama har kjøpt hus i strandsonen i Martha's vineyard når
havet snart kommer til å svelge både Martha's vineyard og eiendommen. Eller kanskje Obama blir
spart? Vi ser det samme i Norge. Rikinger som advarer mot stigning av havet, og likevel kjøper
slott de kan bo i i sjøkanten. Kan noen skjønne det?
7 △ • Svar • Del ›
Bjarne Nordal • for 3 timer siden

Det påstås at hasj er mindre skadelig for kroppen enn alkohol.
Om dagens politiske bilde gjenspeiler tankegangen til de neddopa hippiene på 60-tallet, ser det ut
som langtidsvirkningene av THC er totalt selvdestruktive.
Så kanskje det det er mer skadelig enn forskerne tror. Men hva hjelper det når de er av samme
"kullet"?
7 △ • Svar • Del ›
Same fra Somalia • for 2 timer siden

Kent tar ting på kornet. Glimrende!
6 △ • Svar • Del ›
Petter Tuvnes • for 2 timer siden • edited

Kent kan kunsten å kommentere konkret på kunnskapsløsheten til de korrupte klimakommunistene.
5 △ • Svar • Del ›
GP • for 3 timer siden

COP26 er sprøyt fra ende til annen, er det korrupsjon satt i system?
5 △ • Svar • Del ›
Kent Andersen
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> GP • for 2 timer siden

Ja. Les boka.
5 △ • Svar • Del ›
Balle Klorin • for 3 timer siden • edited

Det kloke stortingspartiet vil i sin kløkt løse dette, med bostøtte! De er visjonære, de som derfor
mottar sosialstønad og får skatteletten som er lovet ( nå er det tross alt det vanlige folkets tur) vil
derfor komme seg uproblematisk gjennom dette, vi har tross alt NAV i Norge. Heldigvis stemte 90
% av de som stemte på det kloke stortingspartiet. Det skulle derfor ikke være noen grunn til syting
eller bekymring.
4 △ • Svar • Del ›
Rett • for 2 timer siden

⛺ Se — uploads.disquscdn.com
3 △ • Svar • Del ›
Den ikke-servile • for 2 timer siden

Helt herlig skrevet, Kent!
Det er vanvittig mye idioti ute og går. Bare se alt det tullet som skjer og har skjedd i Oslo takket
være MDG (megadumme globalister). Det som er veldig ille, er at pressen ikke klarer sin rolle som
gransker her, men heller leker influencere.
Tenk om noen kunne liste opp alle de varslede klimakatastrofene som pressen har gått ut med i
løpet av siste 30 årene, og gjøre opp en status her. Tenker nok at pressen ikke vil offentliggjøre
dette... :-D
3 △ • Svar • Del ›
Rin • for 2 timer siden

Angående bildet i artikkelen med det kvalmende George Floyd-inspirerte slagordet:
Det er vel for f**n ikke rart at folk ikke kan puste og at de drepes av karbonforurensing når de går
med dette munnbindet hele tiden og gulper i seg CO2!
2 △ • Svar • Del ›
Demokrati & Ytringsfrihet • for 2 timer siden • edited

▶ Julia Hartley-Brewer: Covid measures are a "warm up act… — disq.us
Laura Dodsworth er en herlig ærlig og klok dame som har skrevet en skremmende bok med
tittelen: A State of Fear: How the UK government weaponised fear during the Covid-19
pandemic. Denne boken gir et innblikk i at vi velgere og borgere betaler via skatteseddelen for å bli
hjernevasket. Det samme skjer med klimareligionen.
2 △ • Svar • Del ›
Ketil Haarstad
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• for en time siden

Rus- og russefesten i 1968 fortsetter. De er blitt gamle men vokste aldri opp.
1 △ • Svar • Del ›
heimatre • for 19 minutter siden

Jeg greier ikke bruke hovedmedia som underholdning lengre. Det blir for sadistisk og perfid.

△ • Svar • Del ›
Roar Dåpvik Hansen • for 21 minutter siden

Det er så deilig å lese hva Kent skriver. Dette gir meg en god oversikt på hvor ekstremt ute å kjøre
disse klimatullingene er og hvordan de kjører Europa i dass.

△ • Svar • Del ›
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