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ERIXIT-smröstninqen måste qöras om.

Hej C Gi

Cratul-erar ti11 senaste Contra, 6/2016: Faktaorundade och intresseväekande
artikl ar. En konsekvens är, att BRTXIT-omröstningen niåste göras orri r

inliqt min mening bör doek världsbefolkningen snarast genom 1 -barns politik
redueeras till e a ?50 miljoner. All-tså runt l/lO-aet nTot nu. t'lellan Kristi.
föde1se oeh ät 1BG0 pendlade världsbefo-l-kningen kri,ng just 253 niljoner.
för at.t lå kl-arhei i diti resonernang ber jag djg i näsLa utgårra preeisera
cei antal du menar är möjlig" från nu oeh 1 75D 000 0U0 år framövei. Uarje
år får atltså högsi iörbrukas 1/17500DO008 av oersättliga råvaioi, Därvidi
bör observeras, aLL. jordens syrqashalt även borisert, från niänsklrga aktivi-
t,eter är sjunkancje til-l- f öijd av naturlig axidering ev mineral .
Liks,cm de alfra il6sta verkar du vara drabbad ev f artbtlncihet, Av skiss,en
nedan framgår bl- a, ati den nuvaranCe yärldsbefaJ-kni"ngen uppkon:m.J-i på i stort
seit "nolltidu. Skissen finns på sidan 5,.

Särski.it intressanr är ditt resoneaano otr "ai.l-männinqens f örbanneiset'. 1.1 oi
bakgrunC av h'erdins ståndpunkt i 'The os-rricn iae'uortr bl ir siuisats.en , att
fri rörlighet av människor meil-an siarier ini= blrr möjJ-ig. iU kan bibehål-1a
rörligheten för varor, tjänsiel och kapiial rnen inte iör människcr. De staier,
som Iojai-i tedueelal sin beielkning kan inte l-åia ansträngninoarna sabcieras
oenom fri inilyt;ning. i

Däriör bör BETXIT-oriirösiningen snarast göras om på den nya föruisättningenr
att- fri rörlighet för människor j- EU inte 1ängre tiliåts,
Illed 1-barns politik i 6 genera'"icner, alltså 'inem aa 200 år, kan värl-o'sbelolk-
ningen redueeras tii-l- 250 mil jGner. Förhoppnin-csvis räeker de'u, l'1en b-l- a de
ekonorniska följderna blir dramatiska. Anläqgningar aoh byggnader mås"e iivas
oeh områdena återetäLl-as til--I ursprungJ-igt nat,urligt ucseende, st,y,ckpr.iserna
pä vanl.iga konsuintionsvarol komrner ati stiga kraftigt mm, mm,
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