
 
 
Internet trafiken i världen förorsakar mer Co2 utsläpp än allt 
civilt och militärt flyg sammanlagt 
 
Vem tjänar på en avreglering inom kollektivtrafiken, inom flyget, inom järnvägen, inom 
sjöfarten? 
Fråga kan besvaras mycket enkelt – varje form av avreglering är bra för konsumenten – för dig och 
mig. 
Varje avreglering innebär -  öka vanligt folks möjligheter att resa, hålla kontakt med vänner och 
släktingar, gör oss alla rikare. 
 
Det är ju inte ovanligt att man i Sverige följer varandra ingen vet varför men alla är experter på frågor 
som man för något år sedan inte hade en aning om, tsunamin, ekologiska frågor, Co2 utsläpp, 
kärnkraft och mycket annat. 
Klimatfrågan är en sådan där nu alla är klimatexperter och alla vet vad som måste göras – att köra på 
Etanol som klassats av svenska staten som miljöbil och så finns det dom som köper eländet för att 
slippa vägtullar och få fria P-platser – att Etanolen i verkligheten ökar utsläppen av Co2 inte ett ord 
förrän nu, att forskarna i hela världen varna för Etanolen och dess orsaker på klimatet, ökat svält 
nämns bara lite i den svensk pressen. 
Att Etanolen gör dig och alla andra Stockholmare, Göteborgare sjuka inte ett ord, att man elda upp 
mat och skapa brist på föda i världen samtidigt som 800 miljoner svälter övergår fattningsförmågan för 
dom som anser sig vara experter varför man bortser från dylik fakta. 
 
Med denna lilla inledning kommer jag till resebranschen som nu också BEGÅVATS AV MÅNGA 
KLIMATEXPERTER. 
 
Låt mig därför informera dig – i USA krävde senaten att samtliga myndigheter skulle rapportera hur 
mycket Co2 Amerikas verksamheter släpper ut – när det var Pentagons tur hade man följande 
Information – världens Internet trafik förorsakar mera utsläpp av Co2 än allt militärt och civilt flyg 
sammanlagt. 
Dels har ju Pentagon egna resurser så det räcker men för att ta av loven från kritikerna hade man gett 
Max Plank institutet uppdrag om att göra en beräkning …. Max Plank institutet anses väl ostridigt vara 
världens främsta forskningsinstitut.  
Internet trafiken med datorer och allt annat som behövs får ju bekant sin ström från någonstans och 
strömmen kommer mestadels från kol och oljekraftverk.  
 
Vem är mottaglig i ankdammen att Internet trafiken orsakar mera utsläpp än allt flyg i 
världen?  
 
Som lök på laxen skickar jag med denna länk som redogör om klimatfrågan från världens främsta 
klimatforskare – märklig nog stämmer inte deras uppgifter med hela bunten av själv utvalda svenska 
experter som just nu äger debatten inklusive att vi skall förgifta våra barn i svenska storstäder med 
etanol avgaser, Sverige = Alice i Underlandet   
 
Hoppas du tar dig och lyssna på dessa forskare och det är ju inga vem som helst – ett TV program 
från CBC i Kanada – därefter kan du nog mer om klimatfrågan än hela bunten i Sverige. 
http://video.google.com/videoplay?docid=-3309910462407994295 
 
 


