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Det är farligt att leva, det är ännu farligare med alla experter som fritt kan uttala sig utan ta 
ansvar för vad man påstår. Det är märkligt att så många vet så mycket och så lite det blir gjort 
om det inte handlar om lobbying grupper som torgför diffusa krav som alltid innebär krav på 
ännu mer skattebidrag som du och jag skall betala. 
 
Visste du att kartong förpackningar för matprodukter är gjorda på återvunnet papper som 
innehåller så höga halter av cancerframkallande gifter att det borde varit förbud om någon 
testade dessa som man har gjort i Schweiz med häpnadsveckande resultat så att man blir 
mörkrädd. Fråga dig hur kan detta fortgå? 
 
I Nordtyskland är det ett företag som med hjälp av Holländska leverantörer blandat upp 
djurfodret med etanol avfallsprodukter samt oljefetter från fritösen varför dioxin halterna 
ökade med 100 tals procent med allvarliga följder på människan. Man gör det helt medvetet 
för att tjäna ca 1000 euro per ton, du läser rätt per ynka ton, hur sniket får man vara och hur 
fungera människorna som är ansvariga till skandalen, är dom befriade från att äta Dioxin 
mixade ägg, kött, fågel? Girigheten är oändlig.  
 
I Sverige är det allt fler som odlar raps som skall förädlas till Biogas och för att göra det krävs 
miljarder i subventioner och när detta bränsle förbränns i kommunal och länsbolagsdrivna 
bussar kommer det ut avgaser som är många gånger farligare än dagens diesel och innehåller 
Biogasen partiklar som är cancerframkallande som inget annat bränsle. Vi plantera på 
åkerjord raps för att elda upp för att bli sjuka samtidigt som 1 miljard människor svälter, 
försök och förstå detta om du kan. 
 
Etanol debatten har tystnad då det nu framkommit massor av forskningsrapporter som tidigare 
tystats ned att Etanolen är en fara för hälsan värre än Biogasen och trots alla miljarder kronor i 
subvention som betalas med våra skattepengar och så bygger man fortsatt om bensinstationer, 
inför tvingande regler som leder till att bensinstationer i glesbygden läggs ned då ekonomin 
trots bidrag inte räcker för att få lönsamhet och så måste folk köra ännu längre för att tanka 
och detta virrvarr kallas för ekologiskt tänkande.  

Att förklara varför medelmåttor ska belönas med lön när man sitter på ansvarsfulla poster där 

politikerna använder sig av arbetsamma människor som lakejer är inte lätt. Då är det nästan 

enklare att dra till med en lögn, där politikerna från c. v. mp i samråd bestämt åt oss vad som 

är ekologiskt men i själva verket är rena motsatsen. Centerledaren och hennes miljöminister 

försöker linda in denna hårda sanning i stötdämpande fluff genom att hålla för ena ögat och 

låtsas att skattebetalarna aldrig skall få kunskap om det inträffade. Det är ett resonemang som 

en femåring med färska kunskaper i plus- och minusräkning enkelt kan skjuta ned.  

 
Det är lätt att kraxa vad som sker i andra länder i EU men vi är lika dåliga kålsupare, den 
väsentliga skillnaden ligger i att folket som förpestat djurfodret med Dioxin står under åtal 
och varje dag hämtas det in nya personer då cirklarna vidgas i Holland, Belgien och Nord 
Tyskland. Dessa personer kommer få kännbara straff och nya skärpta lagar blir resultaten i 
kölvattnet. Vad sker då i Sverige, är det någon som synar skadeverkningarna från Etanolen, 
Biogasens avgaser på människorna, arrestera man folket hos länsbolagen, bussbolagen, 
flygbussarna och samtliga berörda politiker som ytterst bär ansvaret när folk blir allvarligt 



sjuka med tiden och ytterligare belasta en redan ansträngd sjukvård?  Nä det visste vi väl, i 
Sverige är det aldrig någon som är ansvarig utan det bara blev så och alla duckar, att använda 
sund förstånd och bara Googlar lite på nätet vad Etanol och Bioavgaser leder till är inte PK= 
rätt och så fortsätter vi vår isolerade resa bort från övriga EU färden mot fördärvet och ingen 
är ansvarig. Ha noll koll på läget är vad som gäller då går det bra för de ansvariga. 
Etanol och Biogas betraktas av FN som ett av de största industriella misstagen. 
Men undantag för Sverige där gäller annan kunskap så länge alla får bidrag till sin 
verksamhet. 
 
 
 


