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Denna ständiga desinformation. Miljoner arbetstimmar jorden runt används till
att tillbakavisa rena lögner, låtsaskritik, falska fakta och påståenden som vid
granskning visar sig vara rena påhitt.

Desinformationen syftar till att skapa osäkerhet, den har som uppgift att skjuta
upp nödvändiga förändringar och få allt att rulla på som förut ett tag till.

Den här är mest vanligt inom ekonomi och klimatpolitik och det är inte så
konstigt, det är enorma intressen som förlorar enorma pengar om inte
desinformationen lyckas.

Vi vet idag att de stora oljebolagen hade forskarrapporter redan 1982 som
beräknade klimatutsläppen vi har idag (över 415 ppm i senaste mätningen på
Hawaii). Exxon har hela tiden vetat vad fossil energi kommer skapa för
problem och man har varje år, tillsammans med andra bolag, lagt miljarder på
desinformation i frågan.

De som förnekar klimathotet är inte dårfinkar i Twittervärlden, det är köpta
desinformatörer i tankesmedjor, politiska organ och universitet. Att 97 procent
av forskare sedan lång tid är eniga om människans klimatpåverkan, har ingen
betydelse, de stora pengarna har gått till desinformation som i decennier gett
energikoncernerna fortsatt makt och vinster. Hela klimathotet är faktiskt skapat
av företag som betalat för lögner och stoppad klimatpolitik.

På samma sätt är det de stora bilföretagen som ljög i decennier kring diesel
och försenade omställningen. Ja, man ljög om utsläpp, hela ”dieselgate” var
ett medvetet desinformationsprojekt som gjorde att man kunde fortsätta
förstöra och skapa vinster i 20 år till. Och förstöra klimatet genom att med
lögnen bromsa en ren trafikpolitik. (Vi minns ju hur våra politiker faktiskt stödde
mer diesel som en ”lösning” på klimatfrågan för bara några år sedan.)

Det här är ju ett brottsligt agerande från de stora bolagen. Men när en
lögn är tillräckligt stor finns det ingen domstol som dömer.

Desinformation behöver inte vara rena lögner. Just nu pågår en förvirring i
rapporter och media där budskapet egentligen handlar om att smutsigt flyg ska
räddas. Man gör jämförelser där maten skapar större utsläpp än flyget, där
kläder är en större klimatbov än flyget, där mobiler släpper ut mer än flyg, där
internet skapar mer förstörelse än flyg och så vidare.

Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

Din e-postadress  Prenumerera  

Läs mer (/nyheter/prenumerera-pa-dagens-etcs-veckonyhetsbrev)

Genom att dela upp klimathotet i många små delar så blir det absurt nog ett

När man vet att det finns en anledning till alla dessa fake news och myter så är
det lättare att lägga sin kraft på att driva på för förändring.

https://www.etc.se/nyheter/prenumerera-pa-dagens-etcs-veckonyhetsbrev
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försvar för varje dels utsläpp. För varför ska just flyget motarbetas när
cementindustrin är så smutsig?

De här låtsasjämförelserna faller ju på en enda enkel sanning.

Alla utsläpp måste ju bort. Det är det som är klimatpolitiken. Ska vi klara 1,5
grad är noll i utsläpp nödvändigt. Ändå fortsätter jämförelserna.

Det här påminner om de återkommande myterna om elbilar som stormedia
älskar att köra fram varje halvår. Med usla och gamla uträkningar försöker man
få elbilen ”lika smutsig” som diesel, men sanningen är att en elbil alltid är
renare, även vid smutsig elproduktion. (Detta då elbilen är så extremt mycket
mer effektiv än fossilbilen.) Batteriproduktionen blir bara renare och effektivare
(nu är man nere i 65 gram koldioxid/kWh och inte de 200 som gällde för några
år sedan) men myterna sprids vidare så att den fallande marknaden för fossilt
kan dras ut några år till.

Men det är inte bara klimatpolitiken som styrs av desinformation. Lika vanligt
är ekonomisk politik. Det klassiska exemplet är när Margaret Thatcher i
Storbritannien halverade arbetslösheten genom att ändra statistiken så att alla
som varit arbetslösa mer än ett halvt år inte längre räknades som arbetslösa.

På samma sätt har svenska politiker minskat sjuktal genom att sjuka inte
längre är sjuka eftersom de inte sjukskrivs.

Att annat klassiskt exempel är hur svenska regeringar motiverade minskad
sjukskrivning med att vi inte hade råd med de sjuka. Men sanningen var att
svenska löntagare betalade in mer i sjukförsäkringsavgift än vad löntagarna
fick ut i sjukersättning. Tillslut fanns ett överskott på 135 miljarder kronor (som
givetvis staten hade använt till annat, det vill säga skattesänkningar).

Ett alldeles nytt exempel tog fackombudsmannen Thomas Lundberg fram i en
egen rapport. När Anders Borg (M) var finansminister minskade han
arbetsgivaravgiftens andel som gick till sjukförsäkring, pension med mera med
drygt sex procent. Samtidigt ökade han löneavgiften, som är en ren skatt, med
samma procent. Det betydde att staten fick inkomster som inte gick till pension
och sjuka utan kunde användas till sänkt skatt. Löntagarna betalade alltså
själva delar av sina ”jobbskatteavdrag” och har sedan 2007 fått totalt 314
miljarder mindre till trygghet. Socialdemokraterna har inte ändrat systemet.

Och ja, alla såna här ekonomiändringar motiveras med desinformation.

Vi lever i ett desinformationssamhälle, inte ett informationssamhälle.

Det är bra att inse. När man vet att det finns en anledning till alla dessa fake
news och myter så är det lättare att lägga sin kraft på att driva på för
förändring istället för att hamna i tröttande debatter med intressen som aldrig
velat diskutera eller informera.

Du har inte tid med dem.
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JOHAN EHRENBERG (MAILTO:JOHAN@ETC.SE)
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SPONSRAT INLÄGG

Smarta lösningen – som
ska skyd da det svenska el -
nätet
E.ON Svenska fö re tag drab bas ofta av bris ter na i det svenska el nä tet,
men här är tek ni ken som ska hjäl pa till med att lö sa pro ble met.
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(https://www.etc.se/kultur-
noje/dagens-play-tips-svensk-
talkshow-enligt-amerikaner)

Dagens Play-tips: Svensk
talkshow - enligt
amerikaner
KULTUR & NÖJE Nej men....Låter vi
verkligen såhär?

(https://fra1-ib.adnxs.com/click?
J71vfO2Z1z8nvW987ZnXPwAAA
IDrUR9AJ71vfO2Z1z8nvW987Zn
XP78ig46e1-
BDnLSKuFQqYjr9SPpcAAAAAE
PVxgAXHQAAFx0AAAIAAABzhB
IJ09wWAAAAAABVU0QAU0VLA
AEAAQCI6wAAAAABAgQCAAA
AAK4AsyeXIQAAAAA./cpcpm=A
AAAAAAAAAA=/bcr=AAAAAAAA
8D8=/pp=0.36877/cnd=%21JBE
AcwjJ0MQNEPOIykgY07lbIAQoA
DEAAAAAAAAcQDoJRlJBMTo0
NjM4QKsNSUKVmj3Q2iJAUQAA
AAAAAAAAWQAAAAAAAAAAY
QAAAAAAAAAAaQAAAAAAAAA
AcQAAAAAAAAAA/cca=NzQ0Ny
NGUkExOjQ2Mzg=/bn=83801/cli
ckenc=https%3A%2F%2Fwww.h
usqvarna.com%2Fse%2Fgrasma
tta-tradgard%2Ftekniken-som-
gor-klippo-till-en-grasklippare-
som-
haller%2F%3Futm_source%3Dx
axis%26utm_medium%3Dnative
%26utm_campaign%3Dklippo-1-
19)

Klippo – den håller
HUSQVARNA Varje detalj i en Klippo
är designad och skapad för att
klipparen ska hålla ihop under många
år.

ANNONS

https://www.etc.se/kultur-noje/dagens-play-tips-svensk-talkshow-enligt-amerikaner
https://fra1-ib.adnxs.com/click?J71vfO2Z1z8nvW987ZnXPwAAAIDrUR9AJ71vfO2Z1z8nvW987ZnXP78ig46e1-BDnLSKuFQqYjr9SPpcAAAAAEPVxgAXHQAAFx0AAAIAAABzhBIJ09wWAAAAAABVU0QAU0VLAAEAAQCI6wAAAAABAgQCAAAAAK4AsyeXIQAAAAA./cpcpm=AAAAAAAAAAA=/bcr=AAAAAAAA8D8=/pp=0.36877/cnd=%21JBEAcwjJ0MQNEPOIykgY07lbIAQoADEAAAAAAAAcQDoJRlJBMTo0NjM4QKsNSUKVmj3Q2iJAUQAAAAAAAAAAWQAAAAAAAAAAYQAAAAAAAAAAaQAAAAAAAAAAcQAAAAAAAAAA/cca=NzQ0NyNGUkExOjQ2Mzg=/bn=83801/clickenc=https%3A%2F%2Fwww.husqvarna.com%2Fse%2Fgrasmatta-tradgard%2Ftekniken-som-gor-klippo-till-en-grasklippare-som-haller%2F%3Futm_source%3Dxaxis%26utm_medium%3Dnative%26utm_campaign%3Dklippo-1-19
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   (https://www.plista.com)

JOHAN EHRENBERG 
Grundade ETC 1976. Svarar gärna på frågor och skriver mest om ekonomi och politik. Och solceller. Men det är

(https://www.etc.se/etc-
torp/presentation-av-etc-torp)

Presentation av ETC Torp
ETC TORP Kan man bygga stort så
kan man också bygga egna hem. Vi
har tagit fram ett färdigt hus för dig
som själv vill äga ett...

(https://goteborg.etc.se/inrikes/ni
o-utreds-efter-nazisttaget-i-
kungalv)

Nio utreds efter
nazisttåget i Kungälv
NYHETER Misstankarna handlar om
”uttryck förknippat med den
nationalsocialistiska rörelsen under
30-40-talet” enligt polisen.

(https://www.etc.se/ledare/vardet-
pa-morotter-ar-storre-prislappen?
fbclid=IwAR1ptBt_Sae8337mtwD
rDMWOXAwFonMNwckilzHtV9b
Hlk_7k08ZLdkctb4)

Värdet på morötter är
större än prislappen
LEDARE GÖRAN GREIDER
Jordbruket är det som i slutändan
livnär oss alla. Det går inte att äta de
digitala ettorna och nollorna.

(https://www.etc.se/inrikes/hur-
effektiv-kan-du-bli)

”Hur e"ektiv kan du bli?”
SAMTALET Åsa Plesner och Marcus
Larsson granskar välfärdens ständiga
effektivisering.

https://www.plista.com/
https://www.etc.se/etc-torp/presentation-av-etc-torp
https://goteborg.etc.se/inrikes/nio-utreds-efter-nazisttaget-i-kungalv
https://www.etc.se/ledare/vardet-pa-morotter-ar-storre-prislappen?fbclid=IwAR1ptBt_Sae8337mtwDrDMWOXAwFonMNwckilzHtV9bHlk_7k08ZLdkctb4
https://www.etc.se/inrikes/hur-effektiv-kan-du-bli
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ju politik det med.

Mejl johan@etc.se (mailto:johan@etc.se)

Twitter @JohanEhrenberg (https://twitter.com/@JohanEhrenberg)
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Ni förstörde EU-valet (/ledare/ni-forstorde-eu-valet)
Så här röstar jag i EU-valet (/opinion/sa-har-rostar-jag-i-eu-valet)
Handelskriget avslöjar den liberala globaliseringsmyten (/ledare/handelskriget-avslojar-den-liberala-
globaliseringsmyten)
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