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Duitse minister van Volksgezondheid zegt dat
“klimaatverandering de oorzaak is van
gezondheidscrises”
Door  DissidentNL  - 2023-01-07

D e Duitse minister van Volksgezondheid, Karl Lauterbach, beweerde
begin 2021 dat degenen die dachten dat de covid lockdowns een
blauwdruk waren voor de klimaatveranderingsdictatuur,

“samenzweringstheoretici” waren. Maar in 2022 evolueerde hij geleidelijk
naar een ideologie waarin het pandemieverhaal en het klimaatverhaal
steeds meer met elkaar verweven raken. En midden november verklaarde
hij dat “klimaatverandering de wortel is van gezondheidscrises”, meldt The
Expose.

Echter, zoals Dr. John Christy, een expert op het gebied van wereldwijde klimaatverandering aan
de Universiteit van Alabama, zei: “Gegevens tonen aan dat er geen klimaatcatastrofe dreigt.”

Op 17 februari 2021 sprak Lauterbach met Alfred Schier van de Duitse televisiezender Phoenix.
Schier daagde Lauterbach uit “dat de huidige coronamaatregelen worden gebruikt als blauwdruk
om een klimaatdictatuur in te voeren.”

Lauterbach antwoordde: “Oh, maar dat zijn complottheorieën.”

Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach, 17 februari 2021 (2 min.)

Het interview waaruit bovenstaande video is geknipt is in het Duits en het origineel vindt u HIER,
maar een Engelse vertaling is niet beschikbaar.

https://dissident.one/author/dissidentnl/
https://expose-news.com/2023/01/07/climate-change-is-the-root-of-health-crises/
https://youtu.be/Z1_uyCBQJis
https://dissident.one/wp-content/uploads/2022/11/lauterbach-1.jpg
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In augustus 2020 had Lauterbach zijn ambities om zijn aandacht op klimaatverandering te
richten al kenbaar gemaakt. Hij retweette een van Greta Thunbergs tweets over
klimaatverandering:

In december 2020, zes weken voor zijn “dat zijn samenzweringstheorieën” interview met
Phoenix, maakte Lauterbach zijn “klimaatverandering” fanatisme onmiskenbaar duidelijk. Hij
suggereerde dat beperkingen “vergelijkbaar” met covid lockdowns nodig waren om de
“klimaatverandering” te bestrijden. In een artikel gepubliceerd door Die Welt, schreef
Lauterbach: “We hebben maatregelen nodig om de klimaatverandering aan te pakken die
vergelijkbaar zijn met de beperkingen op persoonlijke vrijheid [opgelegd] om de pandemie te
bestrijden … Er zal nooit een vaccin zijn tegen CO2.”

Op 23 juni 2022 belde Lauterbach naar de conferentie over klimaatverandering en pandemieën
van het Heidelberg Institute of Global Health (“HIGH”) “voor een motiverende toespraak“.
Lauterbach verweeft duidelijk het gezondheids- en klimaatveranderingsbeleid als stimulans om
klaar te zijn voor een pandemie, zei hij:

“Gezondheidsbescherming, klimaatverandering [en] voedsel [zijn] in veel opzichten
de belangrijkste vragen van deze tijd. de onderwerpen kunnen als onlosmakelijk met
elkaar verbonden worden beschouwd … de nieuwe coalitieregering van Duitsland is
vastbesloten het onderwerp duurzaamheid een prominentere rol in het beleid te
geven … terwijl de klimaatverandering zich min of meer lineair onophoudelijk
voortbeweegt, is er samen met deze lineaire toename van de klimaatverandering een
exponentiële toename van het risico van zoönosen.

“Duitsland probeert momenteel in de G7-groep het voortouw te nemen en wij in de
G7-groep voor gezondheidszorg hebben van klimaatverandering een van de drie
onderwerpen gemaakt waarop wij ons als G7-groep concentreren.”

Duitsland heeft in januari 2022 het voorzitterschap van de G7 overgenomen. Om zich beter voor
te bereiden op toekomstige pandemieën heeft de G7, of Groep van 7, tijdens zijn jaarlijkse top in
juni het Pact voor Pandemische Paraatheid aangekondigd.

Zijn oplossingen, vertelde Lauterbach aan HIGH, waren meer investeringen – met andere
woorden, meer geld – meer gespecialiseerde wetenschappers en, omdat dat enkele jaren kan
duren om te realiseren, “we zouden bijvoorbeeld ook minder of geen vlees kunnen eten en we
zouden tegelijkertijd veel problemen oplossen – we zouden de uitstoot van broeikasgassen en
CO2 snel en uitgebreid verminderen.”

En toen kwam zijn verkooppraatje voor de technocratie. “We zullen alleen vooruitgang boeken
als we erin slagen de politiek en het beleid veel meer op bewijzen te baseren. Wetenschap moet
een veel integraler onderdeel worden van de manier waarop we politiek bedrijven,” zei hij. “Bij
het onderzoek naar klimaatverandering was het vaak zo dat, laten we zeggen, het nieuws een
duwtje in de rug gaf … Ik denk niet dat dit een strategie is die zal werken en het werkt duidelijk
niet bij beleidsmakers. Als je beleidsmakers wilt overtuigen moet je een botte boodschap
brengen.”

Tijdens de Global Health Talk op 5 juli 2022 heeft Lauterbach gezondheid en klimaatverandering
directer met elkaar verweven. Hij verklaarde in zijn openingstoespraak: “Het is niet helemaal

https://www.climatedepot.com/2020/12/29/german-mp-suggests-restrictions-similar-to-covid-19-lockdowns-to-fight-climate-change-warns-there-will-never-be-a-vaccine-against-co2/
https://www.youtube.com/watch?v=iit0wW5dspk&t=20906s&ab_channel=HeidelbergInstituteofGlobalHealth
https://twitter.com/trishnayna/status/1540070386204827661
https://wellcome.org/news/g7-progress-against-pandemic-threats-promising-now-they-must-act
https://www.youtube.com/watch?v=SRljG_7yun4&t=519s&ab_channel=GlobalHealthHubGermany
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duidelijk of de Monkeypox-uitbraak verband houdt met klimaatverandering, maar het is zeer
waarschijnlijk.”

Tijdens een seminar aan de Harvard University op 22 juli legde Lauterbach opnieuw een verband
tussen pandemieën en klimaatverandering: “Het is slechts een kwestie van tijd totdat
klimaatverandering ervoor zorgt dat meer van deze uitbraken zo groot worden dat het
pandemieën worden.” Ook gooide hij het weer over de technocratische boeg “We moeten de
wetenschap veel beter verankeren in onze dagelijkse beleidsvorming,” zei hij. “Anders zullen we
op geen enkele manier de toekomstige uitdagingen aankunnen.”

In november 2022 ging hij helemaal los en gaf hij de klimaatverandering de schuld van alle
gezondheidscrises. Tijdens de openingsceremonie van de European Public Health Conference
2022 herinnerde Lauterbach de deelnemers eraan dat “klimaatverandering de wortel is van
gezondheidscrises.”

Terwijl Lauterbach pontificaal sprak over “klimaatverandering” als oorzaak van crises, besprak Dr.
John Christy, Distinguished Professor of Atmospheric Science en Directeur van het Earth System
Science Centre aan de Universiteit van Alabama, de waarheid over klimaatverandering met de
Zuid-Afrikaanse onafhankelijke media BizNews.

“Wij publiceren al sinds 1994 publicaties waarin wordt aangetoond dat de modellen te warm zijn
in vergelijking met het werkelijke klimaat. En toch zien we geen verbetering in de
klimaatmodellen in een poging om de werkelijkheid te evenaren … De modellen zijn gewoon te
warm,” zei hij.

Over het algemeen, aldus Dr. Christy, wijkt de werkelijkheid een factor twee af van de modellen
van de klimaatalarmisten. Met andere woorden, de modellen die de klimaatalarmisten gebruiken
laten zien dat de aarde twee keer zo snel opwarmt als in werkelijkheid het geval is. “We moeten
[hun modellen] niet gebruiken om ons te vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren,” zei hij.

Uit gegevens die teruggaan tot de tweede helft van de jaren 1800 blijkt dat droogtes niet erger
worden, zware regenbuien niet erger worden, orkanen niet toenemen, tornado’s niet talrijker
worden en hittegolven niet erger worden, legt hij uit. “Het weer waar mensen echt om geven en
dat bij verandering problemen of catastrofes kan veroorzaken, blijkt niet te veranderen.”

Over het klimaatcrisisverhaal en het gebrek aan onderbouwende logica zei Dr. Christy:

“Je moet diegenen in het klimaat establishment en de media of wie er ook achter dit
alles zit, nageven dat ze erin geslaagd zijn mensen bang te maken voor het klimaat.
Want nu zie je dat zelfs schoolboeken en bijna elk nieuwsbericht dat uitkomt,
proberen er iets aan toe te voegen, en dit is waar deze gevestigde orde erg goed in
is, ze zorgen ervoor dat elk verhaal een of andere zin bevat over klimaatverandering
en ze gaan nooit terug om te praten met iemand die deze gegevensverzamelingen
werkelijk samenstelt en zegt: ‘Is dit echt het ergste dat het in de afgelopen 120 jaar
is geweest? Ze maken gewoon die beweringen.”
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