Tyskland:
Fremtrædende
CDU’ere angriber voldsomt
Merkels
klimapolitik
og
Parisaftalen
4. juni, 2017 – Den Berlin-baserede »Konservative Kreds«, en
gruppe af interne Merkel-kritiske i den Kristelige
Demokratiske Union (CDU), er kommet offentligt ud med et krav
om en kovending mht. klimapolitikken. I et seks sider langt
memorandum kræver CDU-afvigerne »en afslutning på
klimaforskernes moralske afpresning« og »et farvel til de
særlige, tyske mål for reduktion af CO²-udledning«. Memoet
bestrider »den unikke rolle, der angiveligt spilles af
drivhuseffekten« og »et ensidigt, negativt syn på global
opvarmning«. De »muligheder, som frembyder sig (en isfri,
nordlig søvej, nye muligheder for fiskeri og udvinding af
råmaterialer) gennem smeltning af polarområdernes iskappe, er
sandsynligvis langt større end de mulige, negative
miljøeffekter«, siger ophavsmændene til memoet.
Memoet angriber i særdeleshed det såkaldte »Mellemstatslige
Panel om Klimaforandring« og kalder det et »klovneshow til
verdens frelse«, der udbreder beregninger, »baseret på i
stigende grad aggressive politiske mål, især reduktionen af
CO²-udledning«. Målet med at begrænse den globale opvarmning
til 2 grader Celsius er ikke realistisk, erklærer memoet.
Den tyske fremgangsmåde med reduktion af udledning er en
»aggressiv politik«, der ikke vil føre til succes, men i
stedet forårsage »massive sociale forstyrrelser« gennem de
politiske og økonomiske gnidninger, der skabes, advarer
memoet. Den tyske politik er ikke, som det officielt
proklameres af kansler Angela Merkel og hendes regering, en
model for resten af verden, men en afskrækkelse; den enorme

statsstøtte (som betales af skatteborgerne) til sol- og
vindenergi under Loven om Bæredygtig Energi, må opgives, og
man må i stedet følge en strategi med tilpasning til den
globale opvarmning.
Den Konservative Kreds inkluderer flere ledende CDU-medlemmer
i Forbundsdagen, inklusive Wolfgang Bosbach, Arnold Vaatz,
Veronika Bellmann, Thomas Dörflinger, Stephan Mayer, Johannes
Selle og Hans-Peter Uhl. De fleste af disse personer har også
været kritisk over for EU og den tyske bailout-politik, især
mht. spørgsmålet om Grækenland.
Foto: Berlin: Den tyske kansler Angela Merkel kritiserede
skarpt præsident Trump for dennes beslutning om at trække USA
ud af Paris-klimaaftalen og kalder aftalen om at begrænse
udledning af drivhusgasser vital for at beskytte planeten.
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