
Miljöpartiet ena riktiga möljö skojare 
 
 
I Sverige där vi äger ordet och vet bäst – uppmanar allt enligt miljöpartiet att vi skall köra på rapsolja 
dvs på odlad mark, etanol som måste importeras från kalhyggen i Amazonas, Biogas som utvinns av 
Mat och mycket mer obegripligt korkat precis som om det inte finns kunskap. Frågan är som alltid 
vilken ideologi följer ett parti som lagt beslag på ordet miljö och allt man gör i miljöns tecken är total 
fel? Det måste vara ett konststycke!  
 
Världens främsta miljö forskare har nyligen kommit fram till att tillväxt gränsen av våra livsviktiga 
Resources är överskriden. 
Det saknas tillräcklig med jordbruk som ägnar sig åt att producera sådant som skall användas för mat, 
i Sverige odla vi raps som skall eldas upp i motorerna… 
Det saknas rent grundvatten – nästan all grundvatten är förorenad mer eller mindre. 
Däremot finns det gått om fossila råvaror som olja, kol och gas. Kol som förorsaka den största 
nedsmutsningen var mp med och gav Vattenfall klartecken under Göran Persson tid som 
statsminister, något man inte vill vidkännas nu utan i sedvanlig desinformation andan skyller på Allians 
partierna. 
 
Hur är det möjligt att ett så kallad upplyst folk kan ca 20% rösta på fundamentalister, på sagoberättare, 
feminister som har kommunism som ledtråd, inte kan väl skolan vara så berövlig dålig? 

Miljöpartister räknar aldrig ut någonting - dom kan nämligen inte alls räkna. Dom avskydde 

matematik eftersom dom hela tiden misslyckades med den.  

Vi som blev ingenjörer älskade matematiken som blev ett av våra viktigaste hjälpmedel i vårt 

skapande arbete.  

Miljöpartisterna räknar aldrig. Dom sitter fast i sitt underland av vanföreställningar och staplar 

misstänk och felslut på hög. Aldrig får dom till något som fungerar! 

https://www.youtube.com/watch?v=xa2Cag9OrHc 

 

När tror ni miljöpartisternas inser ett jordbruk som hållbart kan försörja tio miljarder människor? Min 

gissning är – aldrig. Miljöpartiet är nämligen inget miljöparti. Det är bara en förklädnad på en stor del 

av extremvänstern, vars mål inte är hållbarhet utan planekonomisk ofrihet 

 

 



 

 


