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Hej Cilla! 

 

Den 10 november mejlade jag bifogade skadeståndsfaktura med fyra bilagor till 

Vetenskapsradion. Tiden för betalning av 1o mdr SEK går ut i morgon. Naturligtvis räknar 

jag inte med någon betalning. Men jag menar, att Ulrika Björkstén bör höra av sig med 

kommentar. Det har hon ännu inte gjort. Däremot sände Vetenskapsradion Klotet den 17 

/11 ett fruktansvärt upprörande program. Det visar Sveriges Radios totala svek. 

 

Inte ett ord om den period, som står till förfogande för hushållning med de begränsade 

resurserna. Starttidpunkten är självklart nu, men vilken sluttidpunkt?  

 

Jag har föreslagit 1,75 mdr år utifrån uppgiften 2012 från East Anglia University, att jorden 

kan vara beboelig ytterligare 1,75 mdr år. Längre kan det nog inte bli, men väl kortare 

beroende på rymdkollisioner, vulkanutbrott, solstormar osv.  

 

Den överenskomna sluttidpunkten får därefter kanske vart femte år justeras. Men det 

grundläggande är. att man har ett antal år, som förbrukningen av återstående begränsade 

resurser måste fördelas på.  

 

Den antagna temperaturhöjningen sedan år 1880, 1,5 grader, lämnas utan kommentar. 

Kanske beroende på, att man inte har klart för sig, hur länge den ska få råda. Troligen är 

den alldeles för hög. Målet måste därför vara, att inom kort tid komma ner till 

temperaturen år 1880. 

 

Miljöekvationen förbigås. Trots att redaktionen för Klotet redan 2018-12-03 tillställdes 

kopia av brevet samma dag till Vetenskapsradion. Under hela tiden sedan dess har Sveriges 

Radio mörklagt miljöekvationen. 

 

I förrgår ej heller något om den accelererande artutträngningen. 

 

Eftersom miljöekvationen ständigt dolts har Sveriges Radio heller inga uppgifter om, hur 

stor den globala folkmängden kan tillåtas få vara varje år under den återstående perioden. 

 

Naturligtvis inget bemötande av Bill Gates förslag, att världen varje månad i 40 år måste 

bygga motsvarigheten till ett nytt New York. 

 

I Malmö har fullmäktige antagit en plan innebärande ökning av antalet invånare från 350 

000 nu till 500 000 2047. Sveriges Radio säger aldrig något om, att det är den ökningen 

jämte motsvarande urbanisering över hela världen, som driver fram skövlingen av 

tropikernas urskog.  

 



Sveriges Radio döljer alla förslag, om hur den enorma energin hos ungdomarna ska kunna 

kopplas ihop med den nödvändiga minskningen av världsbefolkningen. Ungdomarna hade 

säkerligen jublat av alla krafter inför målet om 1-barnspolitik tills nivån 250 miljoner 

nåtts och därefter bibehållande av den nivån hela perioden ut. 

 

Hittills har Sveriges Radios programinnehåll inneburit ett fruktansvärt och totalt svek mot 

alla. Mot alla, som betalar sändningarna, mot alla andra, mot djur och natur, nu och i all 

framtid. 

 

Vad gäller framtiden går det kanske att åtgärda. Men då fordras en oerhört snabb och 

genomgripande omläggning av programmen i den riktning, som beskrivits ovan och i 

bilagda brev till Vetenskapsradion. 

 

Dina kommentarer emotses inom en vecka. 

 

Bästa hälsningar! 

Carl P Herslow 
 


