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Resolution til forsvar for
milliarder af menneskers liv:
VI SIGER NEJ TIL COP21-PLAN
I PARIS OM NEDBRINGELSE AF
CO₂-UDLEDNING
2. november 2015 – Følgende RESOLUTION
blev i dag udsendt af Schiller Instituttet med det
formål hurtigt at indsamle underskrifter fra kvalificerede professionelle, politiske ledere og almindelige borgere på internationalt plan.
Livsbetingelserne for milliarder af mennesker afhænger af, at den dagsorden, der præsenteres på De
forenede Nationers Klimaforandringskonference
2015, der skal afholdes i Paris i december, bliver
afvist. COP21-initiativet i Paris om at vedtage en
juridisk bindende aftale om nedbringelse af CO₂udledninger må afvises af to grunde: den videnskabelige kendsgerning, at menneskelig aktivitet ikke
vil forårsage katastrofale klimaforandringer, og de
meget virkelige, dødbringende konsekvenser af de
programmer for nedbringelse af CO₂, man kræver
vedtaget.
Der er intet juridisk grundlag for at have COP21konferencen. Gør en ende på det nu!
På trods af den legende-lignende fortælling, der
præsenteres af en ekstremt velfinansieret, topstyret
propagandakampagne, så findes der en enorm
mængde solide, videnskabelige beviser, der klart
modsiger og/eller tilbageviser påstandene om kommende, katastrofale klimaforandringer, der er forårsaget af menneskelig udledning af drivhusgasser.

For eksempel har målinger fra satellitter vist, at der i
over 18 år ikke er forekommet nogen generel, global
temperaturstigning på trods af den kendsgerning, at
menneskelig udledning af drivhusgasser har været
stigende i en accelererende rate. Dette understreger
den kendsgerning, at klimaet ganske enkelt ikke
responderer til CO₂-niveauer på den måde, som
klima-alarmister påstår, det skulle gøre; med andre
ord, så er Jordens klimasystem ikke ekstremt følsomt over for forandringer i atmosfærens CO₂koncentrationer.
Fordi mange klimamodeller bruger disse falske
antagelser om en stor klimafølsomhed over for CO₂,
har disse klimamodellers forudsigelser vedvarende
været forkerte, og for hvert år, der går, afviger de
mere og mere fra virkeligheden. De gradvise forandringer i klimaet, som har fundet sted i løbet af de
seneste årtier, samt de gradvise forandringer, der
fortsat vil finde sted i fremtiden, er ikke, og vil ikke,
give grund til alarm. De fleste af disse forandringer
er naturlige, og en hvilken som helst indvirkning,
som mennesket måtte have, ville være relativt minimal. En sund og voksende verdensøkonomi vil
være i stand til at tilpasse sig disse forandringer.
Vi må også erkende, at CO₂ ikke er en forurener
– det er en afgørende del af biosfæren. Fordi de nuværende CO₂-niveauer i atmosfæren er en del lavere
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end det, der er optimalt for plantevækst, bidrager de
menneskeskabte CO₂-koncentrationer allerede til
stigning i landbrugsproduktionen og den naturlige
plantevækst – og skaber en planet, der er måleligt
grønnere.
Men kendsgerningen er, at Paris 2015-topmødet
ikke kun handler om nationer, der potentielt set spilder deres tid og ressourcer på et fantomproblem, der
kun eksisterer inde i computermodeller – den hæslige virkelighed er, at de programmer, der foreslås til
nedbringelse af CO₂, ville øge fattigdommen, forringe livsbetingelserne og accelerere dødsraterne i
hele verden. Verden kan ganske enkelt ikke opretholde en voksende befolkning med forbedrede levevilkår kun med anvendelse af sol- og vindenergi og
andre former for såkaldt »grøn« energi.

Se vore artikler:
Introduktion til EIR's Rapport:
Skræmmekampagne om Global Opvarmning er
Befolkningsreduktion - ikke Videnskab
http://schillerinstitut.dk/si/?p=8531

Hvad vigtigere er, så promoveres denne plan intenst af moderne tilhængere af den ideologi om befolkningsreduktion, som Thomas Malthus udbredte.
Organisationer som Verdensvildtfonden/ Verdensnaturfonden (WWF) har gentagent erklæret, at den
nuværende menneskelige befolkning overstiger Jordens »bæredygtighed« med milliarder af individer,
og at den derfor må reduceres med et par milliarder
mennesker! Den aktuelle politik for et program til
nedbringelse af CO₂ har dybe rødder i denne Malthus-ideologis motivering. Men Malthus tog fejl i
det attende århundrede, og hans tilhængere tager fejl
i dag.
Energi-intensiv videnskabelig, teknologisk og
økonomisk vækst er af afgørende betydning for
menneskelig eksistens. Dette kan måles som overgange til stadigt højere niveauer af energigennemstrømnings-tæthed, pr. person og pr. areal.
Et sådant fremskridt, en sådan vækst og udvikling er
en universel rettighed, og udledning af CO₂ er på
nuværende tidspunkt en vital del a denne proces for
det overvældende flertal af verdens befolkning. Vedtagelse af en juridisk bindende plan for nedbringelse
af CO₂ på COP21-konferencen i Paris vil dømme
milliarder af mennesker til en ringere livskvalitet,
med højere dødsrater, større fattigdom og ingen mulighed for at udøve deres iboende menneskerettighed, der går ud på at deltage i skabelsen af en
bedre fremtid for samfundet som helhed.
Dette er dybt umoralsk.
Af disse grunde må planen for nedbringelse af
CO₂ på COP21-konferencen i Paris afvises.

Klimaforandring som middel til
oprettelse af et globalt miljødiktatur.
Af Helga Zepp-LaRouche
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