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Ympäristödiktatuuri − ilmastonpelastuksen totalitarismi
 

Onko  ilmastonmuutoksen  torjumisesta
tulossa  ideologia,  joka  alistaa  kansat
uuteen  totaaliseen  kulttuurijärjestel-
mään – maapallon lopulliseen hirmuval-
taan?

Ympäristösyntiset. Maapallon pelastamisessa ollaan lähestymässä vaihetta, jolloin kaiken uutisoin-
nin pitää palvella ilmastoideologian vahvistumista. Seuraava vaihe on ilmastohegemonia, jolloin al-
kaa vastustajien julkinen etsiminen ja lopuksi siirrytään ympäristödiktatuuriin, jolloin kaikki jotka
eivät ole mukana samassa kuorossa, syyllistetään ja eliminoidaan, jotta maailma voitaisiin pelastaa.
Luonnonsuojeluaatteen ottavat haltuunsa erilaiset medianarsistit ja ilmastopoliitikot, joiden tavoit-
teena on julkisuus ja valta. Ideologia muuttuu häikäilemättömäksi poliittisen ja kulttuurisen vallan
tavoitteluksi.
   Ympäristöahdistus on jo alkanut. Media nostaa esille nuoria, joille nykyiset ilmastotoimet aiheut-
tavat syviä psyykkisiä ongelmia ja syyttävät yhteiskuntaa oman ja tulevien lastensa elämän tuhoa-
misesta. Ihmiskunnan historian vaiheissa kaikki totalitaariset ideologiat ovat käyttäneet lapsia häi-
käilemättömästi hyväkseen, mm. Ruotsin noitavainojen oikeudenkäynneissä n. 40 % ilmiantajista
oli lapsia. Ruotsissa on jo löytynyt joku julkkisperheen oma teinityttö, joka saa mediassa maailman-
laajuisen huomion syyllistämällä raivokkaasti edelliset sukupolvet, omat vanhempansa, koko yh-
teiskunnan. Mediahuomiosta eivät enää kilpaile kouluampujat, vaan ympäristöraivoajat, jotka ha-
luavat luoda uuden lynkkausideologian.
  Ideologioiden hirmuvalta on perustunut vastustajiksi luokiteltujen dehumaanistamiseen, moraali-
seen epäinhimillistämiseen. Järjestelmän vastustajat on tehtävä eettisesti  kelvottomiksi, epäihmisik-
si, jotka voidaan eliminoida, poistaa hyvien oikeauskoisten kansalaisten yhteiskunnasta. Maapallon
pelastamisesta halutaan tehdä jokaisen yksilön moraalinen velvollisuus, yhdenmukainen elämisen
malli,  josta  poikkeaminen  on  kuolemansynti.  Kuluttajien  syyllistäminen  on  jo  käynnissä,  yhä
useammat julkisuuspyrkyrit masinoivat kauhukuvia, luovat uusia ja uusia välttämättömyyksiä, mää-
rittelevät ympäristösyyllisiä, kunnes kuluttajaa ympäröi yhä ankarampi oikeiden elintapojen normis-
to.  
   Moraalinen tuomitseminen on jatkuvasti tiukentuva prosessi, jota on hyvin vaikea pysäyttää. Ym-
päristöhurskaiksi julistautuvat alkavat kilpailla maapallon pelastamisesta ja löytävät aina uusia ja
uusia ”hyviä ympäristötekoja”, joita kaikkien ”vastuullisten” ihmisten on tehtävä, ettei heitä leimat-
taisi koko maapallon ja ihmiskunnan vihollisiksi. Korkeimman ympäristömoraalin vartijoilla on ol-
tava vastaihmisiä, niin kuin diktatuureilla eliminoitavia toisinajattelijoita, jotta ne voisivat säilyttää
valtansa.
  Maapallon pelastamisesta ollaan jo tekemässä ihmiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen elämän to-
taalinen johtoaate. Yhteiskunnat eivät enää yritäkään sopeutua ilmastomuutoksiin, joita maapallolla
on tapahtunut jatkuvasti, vaan ainoa mahdollinen pelastus on ympäristön tieteellistekninen haltuun-
otto ja ihmisten valvonta.

Oppineiden luoma hegemonia.  Jotkut kristinuskon osuutta vähättelevät tutkijat väittävät, että noi-
tavainot syntyivät ”kansanuskosta”, koska monissa noitaoikeudenkäynneissä kyläläiset syyttivät toi-
nen toisiaan. Noitavainojen ideologisen perustan, syyllistämisen hegemonian, loi aikansa oppineisto
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ja valtaan pyrkivä kristillinen meritokratia, aikansa yhteiskuntapoliitikot, joiden asema ja ura perus-
tui keskitetyn ideologian valvomiseen. Tulevan ympäristöhysterian luovat tiedeuskonnon ideologit.
Ihmiskuntaa uhkaa tieteellistekninen ympäristödiktatuuri, jonka tekee todeksi ihmisen, luonnon ja
tulevaisuuden täydellinen digitaalinen hallinta. Nykyajan ilmastouskonnon papit keksivät jatkuvasti
uusia ”noitavasaroita”, vastaihmisen tuntomerkkejä, ympäristösyntejä ja ilmastorikoksia, jotka uh-
kaavat ihmiskunnan turvallisuutta. 
  Ubiikki, kaikkialle ulottuva digitaalinen kontrolli on ns. kehittyneissä länsimaissa jo lähes täydel-
listä, samoin tekniikka, jolla massojen ajattelua voidaan ohjata.  Kansalaisista kootaan ja tallenne-
taan jo lähes kaikki oleellinen tieto lapsuudesta vanhuuteen, fyysinen ja psyykkinen kehitys, koulu-
menestys, tutkinnot, suorituskyky, sairaudet, kulutustottumukset, hiilijalanjäljet ja saastereppu. Di-
gitaalinen tunnistus-  ja  seurantatekniikka luo algoritmiyhteiskunnan,  jossa kansalaisten valvonta
muuttuu automaattiseksi.  Puuttuu vain  valvottavien  julkinen profilointi,  kansalaishyödyllisyyden
määrittely. Mutta sellainen voidaan helposti tehdä, kun kaikki tarvittavat tiedot on jo talletettu. Täy-
delliset seurantavälineetkin on jo luotu: hiilijalanjälki ja saastereppu. Niistä voidaan tehdä osa tie-
teellisteknisen ympäristödiktatuurin eksaktia hallintakoneistoa.
 
Tasa-arvoisen kulutuksen demokratia. Ideologisena perustana tulee ilmeisesti olemaan vaatimus
kuluttamisen oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta.  Kun kansallisvaltiot eivät voi ohjata globali-
saatiota, digitalisaatiota, robotisaatiota eikä muutakaan kehitystä, maailmankansalaiset voivat yl-
läpitää illuusiota yhteiskunnan tasa-arvoisuudesta valvomalla kulutuksen yhdenmukaisuutta, siinä
täydellistyy samanlaisuuden demokratia ja yhtäläiset ihmisoikeudet. Yhteiskunta on oikeudenmu-
kainen, tasa-arvoinen ja totaalisesti hallittavissa, kun kaikkien maailmankansalaisten kulutusmah-
dollisuudet standardoidaan. Kukaan ei saa kuluttaa niin, että maapallon pelastaminen vaarantuu
eikä ylittää niitä normeja, joita hyvälle elämänmuodolle on asetettu.
   Automatisoitu teollisuus kykenee tuottamaan kaikille kuluttajille ne perustavarat, joita standardi-
elämässä  tarvitaan  eikä  tavaralla  ole  enää  tulevaisuuden  yhteiskunnassa  todellista  merkitystä.
Maailmankansalaiset voivat keskittyä luonnon palvontaan, viihteeseen, seksiin, omaan tunne-elä-
määnsä... Tavarakulttuurin korvaa luonto. 
  Maapallon pelastamisen hegemonia tunkeutuu herkeämättä kaikkialle, julkiseen ajatteluun, kaik-
keen mitä digitaaliympäristössä tapahtuu, jokaisen yhdenvertaisen ihmisen on joka hetki tiedostetta-
va kulutusnorminsa, elämisensä ekologiset rajat. Ympäristöhurskaat kilpailevat julkisuudessa elä-
mänsä ekologisuudesta. Mitä yleisemmin ilmastonmuutos tiedostetaan, sitä kiivaammin julkaistaan
kauhukuvia tulevaista kehityksestä eikä nettiraivoa ja kulutusboikottia pelkäävä yhteiskunta enää
keskustele muusta kuin ilmaston pelastamisesta. Tulevaisuushorisontti kapenee, yleinen hyväksytty
ajattelu köyhtyy ja dissidentit katoavat. Ympäristövalta muuttuu totaaliseksi diktatuuriksi,  kaikki
jotka yrittävät elää hiukankin toisella tavalla, eliminoidaan oikeasta ekologiayhteisöstä. 
 
Ympäristöelämä.   Kehitysuskonnon hallitsemassa postilokaalisessa kulttuurissa  ihmiselämä suh-
teutetaan ilmastonmuutokseen, kaikki mikä on vastoin maapallon pelastamisen hegemoniaa, tuomi-
taan epämoraaliseksi, rikokseksi koko ihmiskuntaa vastaan. Oikea postilokaalinen ympäristöihmi-
nen asuu metropolissa ympäristönormit täyttävässä pikkuasunnossaan, ei syö eikä juo mitään, mikä
voi olla ympäristövastaista, eikä koskaan käy valvomatta luonnossa hiilijalanjälkiä jättämässä, ja
muistaa kaikissa käänteissä ylistää ympäristönsuojelun sankareita ja maailmanpelastuksen johtajia.
  Internetissä vellovat miljoonalaumat saadaan vaatimaan poliitikoilta yhä tiukempia ympäristölake-
ja, teollisuus ja kauppa kilpailevat ympäristöystävällisyydellään, yhä useammat julkisuuspyrkyrit,
taiteilijat ja tutkijat löytävät ympäristötekoja, joita jokaisen maailmankansalaisen tulisi tehdä, ympä-
ristöaskeetit kilpailevat herkeämättä mediassa, eikä  kukaan uskalla enää erota massojen kuorosta.  
   Vapaa lastenkasvatus tuottaa sukupolvi sukupolvelta yhä itsekkäämpiä, narsistisia sukupolvia, jot-
ka elävät omien tunteittensa, tarpeittensa ja yksilönoikeuksiensa maailmassa  eivätkä tunne velvolli-
suuksia toisia ihmisiä tai yhteiskuntaa kohtaa. Postlokaalisesta kulttuurissa katoaa empatia, lähim-
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mäisyys, toisten ihmisten huomioon ottaminen. Tulevaisuudessa ihmisen tunne-elämä on yksinäi-
syyttä, säälimättömyyttä, toisten ihmisten sulkemista yhä kauemmaksi omasta tunne-elämästä.
   Postlokaalista mediakulttuuria hallitsevat jo säälimättömät syyttämisliikkeet, kostonhimon kult-
tuuri. Julkisuutta hallitsevat yhteiskunnan uhrit, kuten yltiöfeministit, identiteettiongelmaiset, wo-
kettajat,  canceloijat,  liikennekaduilla istujat,  mitä kaikkia identiteettiryhmiä mediajulkisuus vielä
synnyttääkään. Valtamedian ylläpitämä lynkkauskoneisto on jo olemassa, tai ainakin syntymässä.
Yhteiskunnallisesti mitättömän pieni someraivoajien ryhmä hallitsee jo uutisointia, sensaatioiden,
tyytymättömyyden ja vihan julkista mediabisnestä.  Ilmiantajat ja keskitysleirien vartijat ovat aina
keskuudessamme.
   Ilmastohurskaat ovat moraalisesti muiden kuluttajien yläpuolella, heissä tiivistyy oikean ympäris-
töelämän koko askeesi, itsehillintä ja ilmastokuri. He ovat oikeita maailmankansalaisia, ihmisiä joil-
la on erityinen oikeus johtaa kehitystä ja päättä muiden elämästä.  Ilmaston suojelu muuttuu avoi-
meksi valtapolitiikaksi. 
   Onko jälleen niin, että kun valvonnan välineet ovat olemassa, niitä tullaan myös käyttämään. Enää
lapsiakaan ei tarvita ilmiantajina, algoritmit ilmoittavat jokaisen kansalaisen ympäristökelpoisuu-
den. Nykypäivän lukijoille pitäisi jatkuvasti julkaista tietoa siitä, kuinka vähäisistä rikkomuksista
diktatuurien viholliset on tuomittu pitkääkin pitempiin vankeusrangaistuksiin, lähetetty keskityslei-
rille tai teloitettu. Historioitsijat ovat laskeneet, että kommunistimaiden vainoissa on tapettu yli 100
miljoonaa "kansan vihollista", kuin monta miljoonaa ihmisuhria tarvitaan, kun on pelastettava koko
maapallo.
  Digitaalikulttuurissa yksittäisten ihmisten eliminoiminen on helppoa ja huomaamatonta, superte-
hokasta. Kun yhteiskunnan kaikki toiminnot on digitalisoitu, jokaisen ihmisen on oltava mukana
järjestelmässä, otettava otsaansa "pedon merkki", ilman sitä ei voi "ostaa eikä myydä", ei kuluttaa
eikä tehdä työtä, ei syödä eikä juoda, ei olla olemassa. Ilmiannettujen ympäristösyntisten elämä voi-
daan lopettaa yksinkertaisesti poistamalla heidän  koodinumeronsa keskustietokoneesta, maailman-
aivoista.

(Tuli taas sanotuksi jotain, jota kehitysuskonnon yhteiskunnassa ei saa sanoa. Mutta se kehitys, jos-
ta vuosikymmenien aikana olen kirjoittanut, on monin tavoin käymässä toteen. Ehkä ympäristödik-
tatuuria ei synny, koska se ei lupaa kaikkea aineellista hyvää, vaan pikemminkin niukkuutta ja kiel-
täytymistä. Mutta onko ideologia jälleen suurempi kuin ihmiselämä?)
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