‘Wreed en onverantwoordelijk om kinderen
bang te maken met een niet-bestaand
klimaatprobleem’

Het klimaat en het weer zouden steeds extremer worden en steeds meer slachtoffers maken? De feiten
bewijzen echter exact het tegendeel. (Afbeelding: (2)).
—————————————————————————————————————————————15.000 – 20.000 onthutsend naïeve mensen demonstreerden in Den Haag om klimaatcrisis op te lossen
die er niet is
—————————————————————————————————————————————De Noorse auteur en international correspondent voor LibertyNation Onar Am schrijft zoals veel andere
analisten dat Greta Thunbergs VN-toespraak ‘een zwaar gestoord persoon leek te verraden. Ze
beweerde dat haar kindertijd was verpest omdat de wereldleiders niets zouden hebben gedaan om
klimaatverandering te voorkomen. Ze heeft alle reden om kwaad te zijn, maar ze richt haar woede op de
verkeerde mensen. De echte schuldige is namelijke de groene catastrofe-industrie, die uit het niets een
crisis heeft verzonnen.’
Volgens Am is het feit dat Greta nog jong is (16) een doorslaggevende oorzaak voor haar
‘klimaatangst’. ‘Want als ze ouder was geweest, dan zou ze al zoveel valse alarmen hebben
meegemaakt, dat ze ongevoelig en op haar hoede zou zijn geweest voor de groene catastroﬁsten,’ die
vandaag in Den Haag zo’n 15.000 tot 20.000 klimaatonbenullen voor hun groene religie op de been
wisten te brengen. Waaronder natuurlijk weer veel scholieren, die alleen mogen spijbelen als ze aan
deze demonstraties deelnemen.
‘Noordpool in 2015 ijsvrij’ (niet dus)
De middelbare en oudere generatie herinnert zich echter nog goed hoe vicepresident Al Gore keer op
keer beweerde dat de Noordpool in 2015 ijsvrij zou zijn, en de jonge generaties in dat jaar niet meer
zouden weten hoe sneeuw eruit ziet. In plaats daarvan vielen er op het Noordelijk Halfrond –met
uitzondering van Europa- record hoeveelheden sneeuw. De afgelopen jaren sneeuwde het zelfs in de
Sahara, Saudi Arabië en op de Canarische eilanden, dat zich op dezelfde breedtegraad bevindt als het
subtropische Miami (Florida).
Afgelopen week sneeuwde het ook in het midden van de VS, wat nog nooit eerder zo vroeg in het jaar is
gebeurd.
‘IJsberen sterven uit’ (niet dus)
En vergeet de ijsberen niet, nog steeds veelvuldig gebruikt als zielig symbool in de niet aﬂatende
groene emo-propaganda in en door de media. In de jaren ’60 waren er nog maar zo’n 8000 tot 10.000
ijsberen over. Hun aantal is inmiddels gegroeid naar 25.000 – 30.000.
In 1988 waarschuwde de destijds als topexpert beschouwde klimaatwetenschapper James Hansen
dat de wereld in 2018 met 1 graden Celsius zou zijn opgewarmd. Het bleek nog niet eens de helft te
zijn. De afgelopen 20 jaar is die opwarming zelfs helemaal tot stilstand gekomen.
Jaren ’70 experts: ‘Nieuwe ijstijd’ (niet dus)
De 50 plussers onder ons leerden in de jaren ’70 op de basisschool dat er een nieuwe ijstijd zou komen,
omdat de wereldwijde temperatuur al 30 jaar aan het dalen was. Met beelden van grote gletsjers en
enorme ijsbergen joegen de toenmalige klimaat’experts’ schoolkinderen angst aan dat we rond het jaar
2000 vrijwel continu onder een dikke laag sneeuw bedekt zouden zijn, en het zouden besterven van de
kou.

Club van Rome: Massale hongersnood, olie is bijna op (niet dus)
Al in 1972 had de beruchte Club van Rome binnen 25 à 30 jaar massale hongersnoden met tientallen
miljoenen doden en het opraken van alle olie, gas en andere natuurlijke hulpbronnen voorspeld. Dat
doembeeld bleek er gigantisch naast te zitten. Klimaatfascisten klagen nu juist dat er nog veel teveel
fossiele energiebronnen zijn die kunnen worden gewonnen.
Jaren ’80: Bossen verdwijnen door zure regen (niet dus)
In de jaren ’80 volgde de volgende hoax: zure regen. Alle bossen gingen dood als gevolg van fossiele
brandstoffen. Het tegendeel gebeurde echter. En als planten en gewassen ergens gek op zijn, dan is het
wel CO2. Het kleine aandeel extra menselijke emissies werd gulzig door het plantenleven opgeslorpt,
waardoor de planeet almaar groener werd, vooral in droge gebieden. Over de hele wereld moesten
woestijnen terrein geven aan vegetatie.
Progressieven net zo naïef als de kinderen die ze bang maken
‘Er bestaat een groep volwassenen die net zo onwetend en naïef is als de kinderen die bang worden
gemaakt door het klimaatalarmisme: progressieven,’ vervolgt Am. ‘De reden voor hun onkunde is dat zij
de kennis en wijsheden uit het verleden kwaadaardig en passé vinden. ‘Verlossing’ ligt altijd in de
toekomst. De pot met goud staat altijd aan het einde van de regenboog, en daarom doen ze iedere
mislukte poging in het verleden om een Utopia te creëren af met ‘maar dat was geen echt socialisme’.’
Geen wetenschappelijke basis voor paniek
De linksgroene paniek, hysterie en klimaatpaniek ontbeert echter iedere wetenschappelijke basis. De
opwarming blijkt zeer beperkt te zijn en ruim binnen de normale ﬂuctuaties te vallen. Het weer wordt
niet extremer. Er is meer dan genoeg tijd om klimaatverandering grondig te bestuderen, voordat we de
hele samenleving helemaal overhoop gooien en permanent verarmen met maatregelen die 100% zeker
volstrekt zinloos en zelfs contraproductief zullen zijn.
Meer dan genoeg tijd voor echte oplossingen
Mocht er over enige tientallen jaren toch iets aan gedaan worden, dan zal tegen die tijd een
commercieel levensvatbare vorm van schone kernenergie (kernfusie / Thorium centrales)
hoogstwaarschijnlijk als de allerbeste oplossing uit de bus komen. Tot het zover is zijn er meer dan
voldoende olie- en gasvoorraden, en worden er over de hele wereld nog steeds grote aantallen kolen- en
kerncentrales bijgebouwd.
In plaats van honderden miljarden uitgeven aan het reduceren van het volstrekt natuurlijke CO2 –
waarvan er in historisch perspectief nog altijd erg weinig van is- en even onbewezen als onbetrouwbare
‘duurzame’ (= vooral dure, héél erg dure) windenergie, kan dat geld beter worden besteed aan
aanpassingen aan de milde klimaatveranderingen, en natuurlijk aan de broodnodige inversteringen in
het onderwijs, de gezondheidszorg, de sociale zekerheid en de infrastructuur. Geld, dat nu uit de
samenleving wordt weggezogen voor een volkomen uit de duim gezogen klimaatcrisis.
‘Kinderen zouden weer rustig moeten slapen; er zitten geen klimaatmonsters onder het bed. Het is
wreed en onverantwoordelijkheid om de kwetsbare jongeren bang te maken met een niet-bestaand
probleem,’ besluit Am.
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Zie ook o.a.:
25-09: Maximum snelheid omlaag vanwege stikstof is volslagen zinloos en puur autootje pesten
24-09: Europese Klimaat Verklaring: 500 wetenschappers stellen dat er geen klimaatcrisis is
23-09: ‘Beken uw klimaatzonden’ – Meer bewijs dat het klimaat een nieuwe religie is geworden
20-09: Tienduizenden gehersenspoelde schoolkinderen hebben geen ﬂauw benul van klimaatfeiten
11-09: Wereld Meteorologische Organisatie neemt afstand van Westerse klimaathysterie
08-09: Ontdekking Universiteit Californië haalt ofﬁciële CO2 en stikstof propaganda compleet onderuit
02-09: NASA erkent dat klimaatmodellen 100x nauwkeuriger moeten voor juiste voorspelling
30-08: Greta Thunberg preekt nu in de VS haar valse, kwaadaardige klimaatreligie
01-08: Deze mannen en organisaties zitten achter het anti-humane genocidale Westerse klimaatbeleid
12-07: Finse

en

Japanse

wetenschappelijke

teams

vinden

geen

bewijs

voor

menselijke

klimaatverandering
21-06: Zoveelste klimaathoax: VN-baas poseert op eiland Tuvalu dat in zee zou wegzinken – niet dus
18-06: Global Cooling volgens NASA satellieten begonnen, kan 40 tot 60 jaar duren
27-05: Winst linksgroen zal verdampen zodra economie en welvaart harde klappen krijgen
25-05: Radicale ommezwaai: IPCC erkent dat mens toch niet verantwoordelijk is voor opwarming (…
maar propaganda verandert alweer van ‘global warming’ naar ‘uitsterven van soorten’)

22-04: Duitse universitaire studie: Elektrische auto’s veel slechter voor klimaat dan diesels
10-04: ‘Nederlandse staat brengt natuur onherstelbare schade toe met massale kop bossen voor
biomassa’ (/ Verdwijnen 70% insecten niet door klimaatverandering, maar door opzettelijk verwoesten
Nederlandse bomen en bossen)
29-03: Grote gletsjer op Groenland weigert mee te doen met klimaathoax en groeit al 2 jaar
21-03: ‘Rutte ondanks afstrafﬁng gewoon door met extreemlinks klimaatbeleid’
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In
klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en
politieke ideologie’)
04-03: Oprichter Greenpeace: Stoppen met fossiele brandstoffen zal massasterfte veroorzaken
26-02: Bijdrage mens aan klimaatverandering ook volgens cijfers alarmisten te verwaarlozen (/ Is de
maximale afname van de opwarming met 0,05 graden de totale afbraak van onze welvaart waard?)
24-01: Topeconoom Armstrong: ‘Confrontatie normale volk met klimaatextremisten een feit’
13-01: 25 deskundigen slaan alarm: Huidig klimaatbeleid veroorzaakt ondergang van Nederland

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum
verder te praten.

