COP21:
Udviklingslande
deltager kun i Klimatopmøde i
Paris
for at beskytte deres lande
mod at blive offerlam
på alteret for det globale
opvarmnings-credo
29. november 2015 – En artikel i dag af Gal Luft i Kinas
statslige, engelsksprogede avis, Global Times, rapporterer, at
morgendagens COP21 i Paris vil blive den største samling af
statsoverhoveder nogen sinde – hele 147 af slagsen – uden for
FN’s Generalforsamling. Men, hvorfor kommer de? »Mange af
disse ledere vil ikke deltage i topmødet pga. bekymring for
verdens klimaforandring, men snarere for at sikre, at deres
lande, der for det meste er under udvikling, ikke ender som
offerlam på ’klimatismens’, dvs. den grønne kults globale
opvarmnings-credos, alter.«
Den indiske regering brugte sin officielle twitter-funktion
for Topmødet til i dag at udstede en erklæring, forud for
premierminister Narendra Modis afrejse til Paris. Erklæringen
sagde, »resultatet af Topmødet må understøtte tilpasning til
og udvikling af billige teknologier til at afbalancere
periodisk forsyning af sol- og vindenergi«, rapporterede ANI.
Blandt disse billige eller prisbevidste teknologier er kul i
dag stadig den førende. Artiklen i Global Times påpeger, at
»kul er den brændselsform, der bruges i næsten 80 % af Kinas
energisektor. Indien, hvor antallet af energi-berøvede
mennesker tæller flere end den totale amerikanske befolkning,

bruger kul i 60 % af sin energiproduktion. De sammenlagt 600
mio. mennesker i de 10 sydøst-asiatiske lande er også dybt
afhængige af kul.« Artiklen opsummerer ved at sige, at
arbejdshesten i Asien under udvikling, hvor de fleste af denne
verdens fattige mennesker lever, altid har været, og fortsat
er, kul.
Forfatteren udpeger korrekt den intention om folkemord, der
ligger i COP21, selv om han desværre kun gør det implicit. Det
er en fejltagelse ikke at pege på kernekraft og
fusionskraft[1] som menneskehedens fremtid,[2] og det er en
fejltagelse
ikke
at
anklage
de
samme
britiske
imperialister,[3] der har arrangeret COP21, for at nægte
adgang til disse højere teknologier.

[1] Se Specialrapport: En Prometheus-tilgang til
nye former for ild: Udvinding af helium-3 på
Månen, for en menneskehed med fusionskraft
[2] Se video: En vision for fremtiden
[3] Se specialartikel: Klimaforandring som middel
til oprettelse af et globalt miljødiktatur, af
Helga Zepp-LaRouche

