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Af Paul Dreissen og Joe D’Aleo
1
  

Selv efter de seneste massakrer i Paris – og tidligere 

islamistiske grusomheder i USA, Frankrig, Storbritanni-

en, Canada, Spanien, Indien, Irak, Syrien, Nigeria og 

endnu andre steder – siger politikere på det absurdeste, at 

menneskeskabt, global opvarmning er den største trussel, 

menneskeheden står overfor. I virkeligheden udgør de 

fossile brændstoffers bidrag til klimaforandring få farer 

for mennesker på vores planet, og vintre dræber 20 gange 

så mange mennesker som varmt vejr. 

Efter at være blevet forsikret om, at snevintre snart 

ville være noget, man kun læste om i historiebøger, blev 

Europa rystet af fem brutalt kolde vintre i løbet af det 

seneste årti. Tusinder døde, fordi de var hjemløse, boede 

i utætte huse med dårlig opvarmning, eller ikke havde råd 

til tilstrækkelig brændsel. 

Det kunne ske igen, med endnu værre konsekvenser. 

»Millioner af mennesker er på vandring«, skrev Walter 
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 Joe D’Aleo er en autoriseret rådgivende meteorolog og 

medlem af lærerstaben ved American Meteorological 

Society, samt medstifter af The Weather Channel. Paul 

Dreissen er politisk senioranalytiker for Komiteen for et 

Konstruktivt I Morgen. Klimaeksperterne Allan MacRae 

og Madhav Khandekar bidrog til denne artikel. Denne 

artikel optrådte første gang på www.icecap.us; forekom-

mer i EIR, 27. november 2015. Artiklen har ikke tidligere 

været udgivet på dansk.  

Russel Mead for nylig i Wall Street Journal. »Sunni-

flygtninge fordrevet af det syriske Assad-regimes barba-

risme, kristne og yazidier
2
, der flygter fra Islamisk Stats 

pornografiske vold og mange flere millioner af alle tros-

retninger og ingen trosretning, der flygter fra fattigdom 

og undertrykkelse uden ende.« 

Hvor er de på vej hen? For det meste ikke til arabiske 

nabolande, af hvilke de fleste brat har fjernet deres Vel-

kommen-måtter. I stedet drager de, hvis de ikke bliver i 

Tyrkiet, af sted nordpå til Europa – og ind på den rute, 

som det ekstremt kolde vejrfænomen med kælenavnet 

den Sibiriske Express i stigende grad har taget. Alene 

Tyskland kunne stå over for den udfordring at føde og 

give husly til 800.000 til 1.000.000 frysende flygtninge 

denne vinter. 

 

Kulde dræber 

Hvis en bølge af isnende, sibirisk kulde skulle ind-

træffe, kunne temperaturerne i dele af det østlige og 

nordlige Europa og den vestlige del af det tidligere Sov-

jetunionen falde til 39 grader Celsius under kuldebølger i 

det meste af Mellemøsten. Under de koldeste udbrud af 

sibirisk kulde bliver det så dødbringende koldt som mi-

nus 40 grader Celsius. 
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 Yazidisme er en kurdisk religion med gamle indo-

europæiske rødder. 

http://www.icecap.us/
https://da.wikipedia.org/wiki/Religion
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Europæere fra de nordlige og østlige egne er i vid ud-

strækning tilpasset en sådan kulde. Men for flygtninge, 

der kommer fra egne, hvor vintrene i gennemsnit er 20-

30 grader (Fahrenheit) varmere, vil interimistiske huse 

eller telte gøre deres ophold til en oplevelse, der isner ind 

til benet. Europas ublu energiomkostninger, der er et 

resultat af dets ærbødighed over for klimakaos-credoer, 

kunne gøre dette til en endnu værre humanitær krise. 

Men hvis man lytter til FN, mange verdensledere, mil-

jø-NGO’er, videnskabsfolk fra klima-alarm-industrien og 

disses spytslikkende medier – især på tærsklen til deres 

Paris 2015-topmøde for global opvarmning – så er det 

ikke meningen, at trusler fra koldt vejr skulle ske. For 

blot 15 år siden proklamerede det tyske magasin Spiegel, 

»Farvel, vinter: I Tyskland er bitterligt kolde vintre en 

fortidig historie«. Samme år sagde en britisk klimafor-

sker, »børn i fremtiden vil ikke vide, hvad sne er«. 

Medierne gentog pligtskyldigt lignende påstande 

hvert år, indtil utroligt kolde, snetunge vintre begyndte at 

ramme i 2008/09. I december 2010 oplevede England sin 

næst-koldeste december siden 

1659, i den Lille Istid. I fem år, 

2008-2013, lammede sne rejser i 

England og det nordlige og vestlige 

Europa. Ikke overraskende gav de 

samme medier menneskeskabt 

global opvarmning skylden for de 

barske vintre. 

I virkeligheden er det Atlanter-

havets naturlige cyklusser, der va-

rer omkring 60 år, der kontrollerer 

vintertemperaturerne i Europa og 

det østlige Nordamerika. Når det 

nordlige Atlanterhav opvarmes, 

»og blokerer for højtrykssystemer«, 

og således i stor udstrækning for-

hindrer varm Atlanterhavsluft i at 

nå Europa. 

Der er også en stor sammenhæng med solens geo-

magnetiske aktivitet og disse blokerings-inducerede kol-

de vintre i Europa. De fem brutalt kolde vintre, der op-

hørte med 2012/13, havde det laveste niveau af geomag-

netisk solaktivitet, der er registreret overhovedet, henved 

90 år tilbage i tiden. 

Når det nordlige Atlanterhav er varmt, og solens 

geomagnetiske mønstre er svage, holder disse bloke-

ringsmønstre den varmere luft væk fra Europa. Iskold luft 

fra områder med dyb sne i Sibirien har så lettere ved at 

invadere fra øst, og bringer med sig kuldegrader under 

frysepunktet og tungt snefald. Det var, hvad der skete fra 

2008 til 2013. 

Hav- og solfaktorerne blev mildere i 2013, og i de se-

neste to år har vi set mere Atlanterhavsluft og mildere 

vintre. Men både sol- og havmønstre er imidlertid be-

gyndt at vende tilbage til en situation, hvor invasion af 

kulde er mere sandsynlig. Det kunne indvarsle en grim 

overraskelse for flygtningene fra Mellemøsten. 

Selv dette års tidlige vinterkulde i oktober bragte nye 

historier om syriske børn, der blev syge af at være udsat 

for koldere vejr, end de er vant til. I Østrig beklagede 

både voksne og børn sig over vejret og ønskede, at de 

kunne rejse hjem. 

Faktisk dræber koldt vejr 20 gange så mange menne-

sker som varmt vejr, iflg. en undersøgelse i lægemagasi-

net The Lancet, der analyserede 74 millioner dødsfald i 

384 lokaliteter i 13 lande. Denne undersøgelse bør være 

obligatorisk læsning for de 40.000 plus bureaukrater, 

politikere, aktivister og promotere, der snart overvælden-

de vil ankomme til Paris for at nyde femstjernede hoteller 

og restauranter, mens de endeløst pludrer nonsenssnak 

om dystre trusler om global opvarmning. 

De bør spekulere over den kendsgerning, at Lancet-

undersøgelsen reflekterer normale samfund i fredelige 

lande. Selv her dør der mange flere mennesker hvert år i 

de fire vintermåneder end i de otte måneder, hvor det 

ikke er vinter. Faktisk oplever selv USA henved 100.000 

yderligere vinterdødsfald om året. 

Manchester, England, vinteren 2009/10. 
 

I Det forenede Kongerige (UK) er raten for vinter-

dødsfald omkring dobbelt så høj som i USA: yderligere 

vinterdødsfald når op på 50.000 om året – takket være 

UK’s ringere isolering af hjem og dårligere varmesyste-

mer, samt langt højere energiomkostninger pga. landets 

klimapolitik og politik for bæredygtig (fornybar) energi. 

Et overdrevent tal for vinterdødsfald blandt flygtninge 

kunne meget vel nå endnu højere op, pga. de høje, euro-

pæiske energipriser og migranternes ekstreme fattigdom, 

dårlige ernæring, utilstrækkelige beklædning og tæpper, i 

forvejen eksisterende sygdomme og interimistiske bebo-

elser: telte, trailere og andre beboelser, der har meget 

ringe eller slet ingen isolering eller centralvarme. 

 

Udskift dagsordenen i Paris! 

Systematisk misinformation om farerne ved fossile 

brændstoffer og varmt versus koldt vejr har været med til 

at gøre denne krise meget værre, end den behøvede at 
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være. Klima-alarmisterne vil således bære ansvaret for 

tusinder af dødfald, der kunne have været undgået, blandt 

flygtninge denne vinter, især, hvis den Sibiriske Express 

atter invaderer os. 

Klimakonferencen i Paris må fokusere på de reelle og 

umiddelbare farer for menneskeheden: denne hastigt 

voksende flygtningekrise, de afgrundsdybe EU-

økonomier og tab af arbejdspladser, samt de milliarder af 

mennesker over hele verden, der stadig lider under mang-

len på tilstrækkelig, stabil og billig energi, som er nød-

vendig for at gøre en ende på deres knusende fattigdom, 

fejlernæring, sygdom og tidlige død ved at sikre rent 

vand, ordentlige sanitære forhold, moderne hospitaler, 

lys, køleskabe og rigelig mad. Klimakonferencedeltager-

ne må adressere de følgende, langt mere presserende 

nødvendige spørgsmål. 

Hvordan skulle klimaforandring være vigtigere end at 

beskytte flygtninge, der allerede lider under det kolde 

vejr? Bør konferencedeltagerne fokusere på et hypotetisk, 

fremtidigt, menneskeskabt klimakaos, mens EU-nationer 

skændes over, hvem der vil tage hvor mange flygtninge 

og potentielle terrorister, midt i en eventuel vinterkrise? 

Hvilke nødplaner har de for endnu et anfald af isnende 

koldt vejr, der muligvis kunne invadere kontinentet? 

Når en million flygtninge fryser under usle omstæn-

digheder med utilstrækkelig husly, mad, opvarmning, 

beklædning og lægehjælp, og 1,3 milliard mennesker 

stadig ikke har elektricitet, hvorfor skulle verden så for-

pligte sig engagerende til at bekoste milliarder på angive-

ligt fremtidige katastrofer, der skulle skyldes global op-

varmning? Som Bjørn Lomborg siger, hvorfor skulle 

verden desuden ønske at opgive næsten 1 billion dollar i 

BNP hvert år i resten af dette århundrede for at afværge 

en totalt hypotetisk (computermodel) temperaturstigning 

på blot 0,306 grader Celsius i år 2100?  

Hvor skal pengene komme fra, til at bekæmpe vok-

sende krig og terrorisme, hjælpe de millioner, der er for-

drevet af disse rædsler, genopbygge ødelagte byer, sætte 

millioner af mennesker i arbejde igen og bringe elektrici-

tet og bedre levevilkår til milliarder af andre mennesker – 

hvis vi fortsætter med denne besættelse med global op-

varmning? Spiller mennesker virkelig en tilstrækkelig 

stor rolle i klimaforandringer til at retfærdiggøre betalin-

gen af disse uforståeligt høje priser? Hvor er de faktiske 

beviser? Ikke computermodeller eller pressemeddelelser 

– men de faktiske beviser?  

Det ville være en samvittighedsløs forbrydelse imod 

menneskeheden, hvis de nationer, der samles i Paris, 

gennemtvang en politik for at beskytte vor planets ener-

giberøvede masser fra hypotetiske, menneskeskabte kli-

makatastrofer årtier ud i fremtiden, ved at forlænge fat-

tigdom og sygdom, som dræber millioner af flere menne-

sker i morgen, ud i en ubestemt fremtid?  

Dette er de virkelige grunde til, at klimaforandring er 

et afgørende, moralsk spørgsmål. Det skal vi erkende, og 

holde op med at lege med menneskers liv. Vi må aner-

kende, at computermodellers uhyrlige scenarier ikke 

reflekterer virkeligheden på planeten – og ikke må styre 

energipolitikken.    

 

 

 
 

Introduktion til EIR’s Rapport:  

SKRÆMMEKAMPAGNE OM GLOBAL  

OPVARMNING ER BEFOLKNINGSREDUKTION – 

IKKE VIDENSKAB!  

Inkl. oversigt og links til de artikler, der er oversat til 

dansk. En forhåndsvisning som PDF er tilgængelig. 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=8531 

 

Oplæg til aktion imod COP21! 
     

   

 

 
Se artikel:  

»Klimaforandring som middel til oprettelse af et globalt 

miljødiktatur«, af Helga Zepp-LaRouche, Schiller Insti-

tuttets internationale formand og stifter; formand for det 

tyske, politiske parti Bürgerrechtsbewegung Solidarität: 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=8297 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=8531
http://schillerinstitut.dk/si/?p=8297

