IPCC viser os alle, hvorfor Trump
havde ret i at trække Amerika ud af
Paris-‘Klimaaftalen’
Leder fra LaRouchePAC den 8. oktober: Mindre end to år efter vedtagelsen af
Paris-Klimaaftalen trak præsident Donald Trump USA ud af den, idet han korrekt
anfører, at den ville medføre store økonomiske omkostninger og eliminere
beskæftigelse uden at nå sine angivne hensigter om forbedring af miljøet.
Nu har IPCC (FN’s Internationale Panel om Klimaforandringer) i realiteten
omstødt Paris-aftalen for ikke at føre tilstrækkeligt store økonomiske
omkostninger med sig. Panelet truer med skræmmende konsekvenser for planeten,
hvis ikke alle nationer “foretager hurtige, vidtrækkende og hidtil usete
ændringer i alle aspekter af samfundet.” At holde den ‘globale opvarmning’ under
2 grader celsius i det 21. århundrede er ikke nok, siger IPCC i sin nye rapport
udgivet den 7. oktober.
Løfterne om reduktion af kulstof-udledning fra alle landene bag Paris-aftalen
“er ikke nok.” I stedet skal der nu tages store skridt (tilbage) i menneskelig
produktivitet og industriel aktivitet samt i den menneskelige kost. Nedskæring
af industriel aktivitet, husdyravl og kødproduktion og nedskæring af CO2udledning med 1 mio. tons hvert år skal starte straks, og forfølges indtil der
ikke er nogen CO2-udledning mere – dvs. ingen kulbrinte-brændstoffer og heller
ingen kernekraft – i år 2050 eller tidligere.
Dette er et angreb på Trumps politik for vækst. Desuden er det et angreb på
Kinas politik for at sprede sin økonomiske vækst og fattigdomsreduktion til
Afrika; et angreb på dets Bælte og Vej-Initiativ som helhed, og især den
entusiastiske accept af initiativet i Afrika. IPCC-rapporten udtrykker Barack
Obamas modbydelige, absurde og dødelige trussel på et “ledelsesmøde” i Afrika
for flere år siden, om at “hvis I alle vil have klimaanlæg og en vestlig kost,
vil I få planeten til at koge over.”
IPCC angriber i høj grad fundamentet for selv videnskaben om den menneskelige
økonomiske udvikling, en videnskab der stammer fra universalgeniet Gottfried
Leibniz for tre århundreder siden, og som siden er genoplivet af Lyndon LaRouche
og hans politiske bevægelse som et modtræk til det Britiske Imperiums
efterkrigstids neo-malthusianisme.

Centralt for den videnskab er, hvad LaRouche kalder stigningen i potentiel
relativ befolkningstæthed, målt på fremskridt for både den menneskelige art og
for Jordens biosfære, som mennesket, som noget enestående blandt de levende
væsener, er i stand til bevidst at forbedre.
Stigende energi-gennemstrømningstæthed i menneskelige energikilder – hvilket
fører opad fra omdannelse af sol og biomasse gennem vind og skovdrift, videre
gennem petrokemikalier til nuklear fission, og nu i retning mod nuklear fusion
og plasma teknologier – betyder højere potentiel befolkningstæthed hos
menneskeslægten under en stigende levestandard. Denne “fremskriden opad fra
ilden” betyder også højere teknologisk industri og større potentiale for at
forbedre miljøet, jordens vandforsyning, dets landbrugsproduktivitet og
bæredygtighed – og dermed stadigt stigende potentiel befolkningstæthed.
Det er dette der er nødvendigt i Afrika, hvor fattigdomsreduktion endelig er
begyndt at finde sted sammen med stigende kinesiske investeringer i energi,
sammen med jernbaner, veje, vandoverførsler, havne – og samtidigt i Mellemøsten
og Sydamerika. Det er grunden til, at Asien går efter atomkraftteknologier, mens
det miljøaktivistiske paradigme i Europa opgiver atomkraft.
Amerika er heldige med, at præsident Trump har vendt mere af det amerikanske
folk imod IPCC’s miljø-terrorkampagner. Hvis “Russiagate”-kuppet imod ham kan
vendes afgørende ved dette midtvejsvalg og efterfølgende, kan han blive i stand
til at arbejde med de andre stormagter, som fremmer industrielt fremskridt (på
et højere niveau).
Disse lande, USA, Kina, Rusland og Indien, kunne lancere et nyt internationalt
monetært system designet direkte til udenlandske investeringer i højteknologi.
Så kunne de i fællesskab – med deres rumfarts- og kernekraftskapacitet –
koncentrere sig om den afgørende udvikling af små, sikre, modulære
atomkraftreaktorer, nøglen til at alle mennesker endelig kan få elektricitet.
Og mens de forbedrer denne planet, kunne de sammen arbejde på menneskeslægtens
evne til hurtigt at rejse andetsteds hen i solsystemet.
Lyndon LaRouche udarbejdede “fire love” for disse økonomiske handlinger. De
udtrykker potentialet for virkelig at vinde kampen om det amerikanske
midtvejsvalg.

