COP21: Den eneste klimakrise,
vi skal
diskutere, er, hvordan vi
forhindrer ti
tusinder af flygtninge i at
fryse ihjel
20. november 2015 – Hvis klimaforandrings-alarmisterne ønsker
at diskutere den virkelige klimakrise i horisonten ved den
forestående FN-COP21 Paris klimaforandrings-extravaganza, bør
de formulere en plan til at forhindre, at ti tusinder af
flygtninge fryser ihjel i Europa. Dette er temaet i en ny
erklæring, »Terrorisme og Flygtningekrise i en Kold Vinter«,
der blev udlagt den 19. november af videnskabsfolkene Paul
Dreissen og Joe D’Aleo, med Allan MacRae og Madhav Khandekar,
på icecap.us og nu også på mange andre websider.
Som de forklarer, så er ti tusinder af europæiske borgere
frosset ihjel i vintre med ekstremt koldt vejr, hvilket er,
hvad Europa har oplevet i en stor del af det forgangne årti.
Disse dramatiske udsving i temperaturen er i realiteten
fremkaldt, ikke af menneskelig aktivitet, men af Solen og
andre relaterede kræfter. Men det er de handlinger, som de
politiske beslutningstagere skrider til, der vil udgøre
forskellen mellem liv og død.
Forfatterne påpeger, at, i ekstremt kolde år kan USA opleve
omkring 100.000 ekstraordinære dødsfald. De rapporterer, at
der generelt forekommer mere end 20 gange så mange dødsfald
som følge af ekstrem kulde end ekstrem varme. For
flygtningene, der lever i »ekstrem fattigdom, med dårlig
ernæring, utilstrækkelig beklædning og tæpper, og som i

forvejen er syge og har improviseret husly«, kunne tallet for
ekstraordinære vinterdødsfald blive svimlende; endda højere
end de ekstraordinære vinterdødsfald på 50.000 mennesker i
Storbritannien.
»Når en million flygtninge fryser under forringede omgivelser
med utilstrækkeligt husly, mad, varme, beklædning og
lægehjælp, og når 1,3 milliard mennesker stadig ikke har
elektricitet – hvorfor i alverden skulle verden så indgå et
forpligtende engagement om at bruge milliarder på angivelige,
fremtidige katastrofer som følge af global opvarmning?«,
spørger de. »Vi må anerkende, at rædselsfulde scenarier,
fremkommet i computermodeller, ikke er en refleksion af
virkeligheden på planeten … «
»Det ville være en samvittighedsløs forbrydelse imod
menneskeheden, hvis de nationer, der mødes i Paris,
gennemtvinger politiske tiltag for at beskytte vores planets
energi-berøvede masser fra hypotetiske, menneskeskabte
klimakatastrofer, der skulle optræde årtier frem i tiden, ved
at forevige fattigdom og sygdom, der dræber millioner af flere
mennesker i morgen. Dette er de virkelige grunde til, at
klimaforandring er et afgørende, moralsk spørgsmål,
understreger de. »Dette er, hvad vi må erkende, og holde op
med at lege med menneskers liv.«
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