»Pariseraftalen
om
Udslettelse«
vedtaget ved slutningen af
COP21
Klimaforandrings-tamtam
12. december 2015 – Den 31 sider lange »Pariseraftale« blev i
dag vedtaget af repræsentanter fra henved 196 nationer, der
deltog i det to uger lange COP21 Klimaforandrings-tamtam i det
nordlige Paris, hvor tusinder af mennesker var forsamlet og
millioner af dollars givet ud i den hensigt at blåstemple en
politik, der er anti-videnskab og som, hvis gennemført, ville
bevirke milliarder af menneskers død i en ikke så fjern
fremtid. Dokumentet kræver handling for at begrænse
temperaturstigning i verden med et pænt stykke under 2 grader
Celsius ved slutningen af århundredet i forhold til den
førindustrielle periode.
Efter at have gjort sig selv til grin ved åbningen af COP21,
tog præsident Obama i dag triumferende æren for
afstemningsresultatet. Få minutter efter vedtagelsen tweetede
Obama, »Det her er stort. Næsten hvert eneste land i verden
har netop underskrevet ’Pariseraftalen om Klimaforandring’ –
takket være det amerikanske lederskab.« Ak, alt for sandt. I
dag udgav Det Hvide Hus også et faktablad om pagten.
I mellemtiden siger formanden for Senatets Komite for Miljø og
Offentlige Arbejder, Jim Inhofe (R-OK.), at klimaforandringsoverenskomsten i Paris i dag ikke vil forandre status quo ret
meget. Han sagde, at overenskomsten ikke adskiller sig fra
Kyotoprotokollen om klimaforandring, som blev vedtaget for 18
år siden. »Det er samme nyhed. Denne overenskomst er ikke mere
bindende end nogen af de andre ’overenskomster’ fra nogen

anden konference, som parterne har afholdt i løbet af de
seneste 21 år«, sagde Inhofe i en erklæring i dag, som
Washington, D.C.-avisen The Hill i dag rapporterer.
»Senatets lederskab har allerede udtalt sig ganske klart om
sine holdninger, nemlig, at USA ikke er juridisk bundet til
nogen som helst aftale, der sætter mål for udledninger, eller
til nogen som helst finansiel forpligtelse til en sådan
aftale, uden Kongressen godkendelse.« Inhofe, der er en skarp
kritiker af denne absurde, anti-videnskabsholdning, som
indtages af ’de grønne’ og deres med-globetrottere blandt
anti-mennesker-økonomer og ditto politikere, nemlig, at
menneskelig aktivitet er årsagen til klimaforandringerne, har
i de seneste måneder arbejdet på at underminere overenskomsten
og kræve, at denne forelægges Senatet til godkendelse, som den
ikke ville få, skrev The Hill i dag.

