Indien
angriber
voldsomt
COP21 for
’kulstof-imperialisme’;
Yderligere angreb
på
svindlen
med
global
opvarmning
blomstrer i Storbritannien og
Afrika
30. november 2015 – Arvind Subramanian, økonomisk chefrådgiver
til den indiske Modiregering, opfordrede, på tærsklen til FN’s
Konference om Klimaforandring COP21’s knusende, fascistiske
slag i Paris, til et »Manhattan-projekt for Kul« og kaldte den
politiske kampagne for at gøre en ende på anvendelse af
fossilt brændstof for »kulstof-imperialisme«.
Subramanian forklarede, at, i »slutspurten op til konferencen
er der et voksende krav – der første gang blev klart udtalt
ved dette års topmøde i Gruppen af Syvs førende
industrialiserede nationer[1] – om at udfase anvendelsen af
fossilt brændstof. USA og andre har også lovet at stemme imod
energiprojekter
baseret
på
fossilt
brændstof
i
udviklingslandene, når multilaterale banker stemmer om
projekterne.«
Han fortsætter: »For Indien – et land, der kæmper for at
forsyne omkring 25 % af befolkningen med basal elektricitet,
iflg. konservative skøn – lugter dette af kulstofimperialisme. Og en sådan imperialisme på vegne af de
avanceret udviklede nationer kunne være en opskrift på
katastrofe for Indien, og andre udviklingslande …

I et hvilket som helst troværdigt scenarie vil kul levere
omkring 40-60 % af Indiens energi frem til 2030. Det vil, og
bør, fortsat være landets primære energikilde, fordi det er
det billigste brændstof, der er til rådighed.«
I et interview med en stor, fransk avis, Le Figaro, den 27.
nov., afslørede økonomen Rémy Prud’homme ligeledes COP21’s
»globale opvarmnings-imperialisme og nævnte bl.a. indsatsen
for at nedlukke kulfyret produktion af elektricitet i Afrika
og Indien. Prud’homme forudsagde et voldsomt sammenstød på
COP21-konferencen over denne kolonialistiske politik.
Alt imens en ny, anti-klima-skræmmekampagnefilm, »Climate
Hustle« (Klima-plattenslageri) kommer den 1. dec., så er
yderligere to angreb på den globale opvarmningssvindel udgivet
på nyhedsmedier
Commonwealth.
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Den ugentlige avis i Cameroun, Integration, havde den 24. nov.
et interview med tidl. NASA-forsker og meteorolog Tom
Wysmuller, der fordømte svindlen. Integration gav interviewet
en højtråbende forsideoverskrift: »Thomas Wysmuller: Der er
ingen klimatrussel mod planeten«. Wysmuller erklærer, at, hvis
alle de forslag, der vil blive fremstillet for COP21, blev
vedtaget, ville menneskeslægten blive kastet tilbage til
Stenalderen. Han siger, at han ønsker at se Cameroun »hæve sig
til et niveau, der bringer den bedste livsstil,
sundhedsforsorg og fremgang, man kan håbe på, og dernæst komme
hele menneskeheden til gavn!!! Når ens nations intelligens og
intellekt fokuserer på at blive ligeværdige partnere i verden,
vil verdens øvrige nationer byde éns indlemmelse i det
etablerede,
økonomiske
fremskridt
velkommen.«
http://journalintegration.com/index.php/dossier/item/256-thoma
sOg
snart
på
engelsk
http://www.committeerepubliccanada.ca/.
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Svindlen blev udtømmende afsløret i »Climate Change Science
and the Climate Change Scare« (Klimaforandringsvidenskab og
Klimaforandrings-skræmmekampagne) af Andrew Kenny, en
sydafrikansk ingeniør, og artiklen blev publiceret samme dag,
24. nov. i @Liberty, det Sydafrikanske Institut for
Racerelationers politiske bulletin, og blev dagen efter udlagt
i sin helhed på den meget læste sydafrikanske erhvervsnyhedswebside, biznews.com.
Kennys 24 sider lange artikel gør det klart, at
plattenslagernes forskrifter vil forhindre industrialisering
og fastholde milliarder af mennesker i fattigdom. Idet han
fremkommer med mange af de videnskabelige tilbagevisninger,
der fremstilles i EIR’s egen Specialrapport, »Skræmmekampagne
om global opvarmning er befolkningsreduktion – ikke
videnskab«[2], skriver Kenny: »Men vi må stole på videnskab.
Det er vores sikreste, og måske eneste, vej til sandhed. Og
videnskabens og fornuftens fremskridt har bragt menneskeheden
dybtgående, praktiske fordele.«[3]
http://irr.org.za/reports-and-publications/atLiberty/files/
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Canada,

Frankrig,
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Tyskland,

Japan,

Storbritannien, USA.
[2] http://schillerinstitut.dk/si/?p=8531
[3] Se Schiller Instituttets Specialrapport: En Prometheustilgang til nye former for ild: Udvinding af helium-3 på
Månen,
for
en
menneskehed
med
fusionskraft,
http://schillerinstitut.dk/si/?p=1894

