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Pitääkö poliitikon/virkakunnan edustajan /aina/ puhua totta?
Vastaus on itsestään selvä. Virkamiehen ja luottamushenkilöiden pitää aina puhua totta
ainakin virkaansa/luottamustehtäväänsä hoitaessaan.
Salassa pidettävistä asioista ei voi puhua mitään. Eettisen kestävyyden kannalta on
tärkeää että puhutaan totta, mikä tarkoittaa ettei puhuta vastoin parempaa tietoa eikä
anneta väärää todistusta lähimmäisestä.
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Anders T. (Ruotsi): Maamme koronapolitiikka tähtää siihen, että työkuntoinen ja

kansalaiskelpoinen osa väestöstämme saa elää mahdollisimman vapaasti, jos
tarpeen haavoittuvien ja ymmärtämättömien kansanryhmien kustannuksella.

Pitääkö poliitikon/virkakunnan edustajan /aina/ puhua totta?
Anders T. (Ruotsi): Maamme koronapolitiikka tähtää siihen, että työkuntoinen ja

kansalaiskelpoinen osa väestöstämme saa elää mahdollisimman vapaasti, jos
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Näin päätimme. Nämä ovat tutkimuslaitoksen X mukaan hyödyt, kustannukset ja haitat.
Ne yhteismitallistetaan tällä kriteerillä, painotetaan riskiperiaatteen Y mukaisesti ja
kompensoidaan näin, koska arvoperustamme on A ja poliittinen moraalimme P.
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Faktat
• Ei puhuta vastoin
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Tähtäämme työkuntoisten vapauteen haavoittuvien ja toisinajattelevien kustannuksella.
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”Järjestelmämme kannattelee niitä, jotka kannattelevat järjestelmää, ei painolastia.”
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Strategiamme ydin on siirtymä kerskakulutusfossiilitaloudesta kerskakulutusbiotalouteen.

Näin olemme päättäneet. Päätös pyrkii optimoimaan taloudelliset hyödyt, kustannukset
ja haitat sekä välttämään merkittävää taloudellista vahinkoa. Aiheutuvat taloudelliset
tappiot kompensoidaan. Arvoja ei tarvita, koska uskomme bioaineksen riittävyyteen.
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