
 
 

MARIJN POELS SLÄPPTE SIN NYA FILM 
DEN 23 SEPTEMBER  
 
HEADWIND”21 HADE VÄRLDSPREMIÄR PÅ POELS EGEN YOUTUBEKANAL GRATIS - 
FILMEN VISAR HUR MAN STRUNTAR I LOKALBEFOLKNINGENS ORO. VÅRA FRÅGOR OM 
VINDKRAFTEN AVSLÖJAR DEN RIKTIGA SANNINGEN MED DET GRÖNA SAGOLANDET ... 
 
"Någon gång kommer vi alla att se tillbaka och säga: Hur kunde vi vara sådana idioter?" - 
Alexander Pohl 

 

 
 

 
Poels senaste film hade premiär via hans YouTube-kanal den 23 september.  

 

Headwind "21 ställer frågor om vindkraft och försöker åskådliggöra de gröna processerna 

globalt.  Filmen belyser sanningen med vindkraftsindustrin. Poels ägnade ett halvår åt 

förarbeten och att producera denna film när han hade träffat den före detta bankmannen 

Alexander Pohl från London, som i flera år arbetade för en av världens grönaste banker. 

 

Alexander insåg så småningom att det vi i dag kallar grönt faktiskt bara är ett korrupt, defekt 

system som drivs av egoistiska intressen. Han lämnade bankvärlden och emigrerade med sin 

familj till ett litet paradis i skogen, långt upp i norra Sverige.   

https://youtu.be/7RgyLDVlAg4
https://youtu.be/7RgyLDVlAg4


 

Drömmen var att återvända till naturen, starta en ekogård med sin familj och att komma så 

långt bort som möjligt från industrialiseringen av naturen. Tills..... En vindkraftspark planerades 

precis intill hans lilla paradis. 

 

Poels och Pohl gör resan tillsammans.... de ställer frågor och avslöjar sanningen med det gröna 

sagolandet ... 

 

"Alexander och jag är riktiga miljövänner", säger Poels, "och vi är båda beredda att göra det vi 

kan för att stötta den naturliga balansen. Vi gillar att diskutera förutsättningarna ur ett mer 

demokratiskt och holistiskt perspektiv. Men vi har märkt att när storföretag ska ‘göra gott‘ 

skjuter de ofta över målet och väljer felaktiga vägar. Det är inte överbefolkning, det är inte 

människors ovilja, utan bara sättet att tänka... " 

 

Poels har gjort denna film tillgänglig för alla att se och har lyckats finansiera sin berättelse helt 

och hållet genom donationer och gåvor från sina följare. 

 

För mer information, vänligen kontakta Marijn Poels på: film@marijnpoels.com 
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