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De klimaattop werd een grote teleurstelling. 
Men heeft weinig afspraken kunnen maken. 
In de finale tekst staat alleen dat landen 'hun 
best moeten doen' om minder 
broeikasgassen uit te stoten en dat ze hun 
ambities 'zo veel mogelijk' moeten 
aanscherpen.  
 
Maar de hoge normen voor Europa worden 
vastgehouden,  net alsof er een koepel is 

boven ons luchtruim. Om Europa zogenaamd 'klimaatneutraal' te maken mag Europa 100 
miljard belasting ophoesten. Dit terwijl andere werelddelen achter blijven (Bron >>). 
 
'Wereldnatuurfonds (WWF) betreurt dat de grote uitstoters, zoals de VS, China, India, 
Japan, Brazilië en Saoedi-Arabië, hun verantwoordelijkheid ontkennen'.  

In Europa doet Polen niet mee aan het plan, want zij gebruiken kolencentrales en vinden 
het een te grote onkost om die om te bouwen. De Tsjechische Republiek blijft kernenergie 
gebruiken.  

Frankrijk is afhankelijk van kernenergie: met 58 kernreactoren verdeeld over negentien 
kerncentrales is zo’n 72 procent van de totaal geproduceerde elektriciteit nucleair. Daardoor 
ligt de uitstoot van broeikasgassen veel lager dan in de buurlanden (Bron >>). 

In de EU, Turkije, Zuid-Afrika, India, Filippijnen, Zuid-Korea, Japan en China zorgen kolen 
centrales voor de nodige energie en nieuwe worden nog gebouwd (Bron >>)!  

Maar deze zaken hoort men weinig in de media.  

 

En wetende dat de mens enkel 0,00152 % CO2 
uitstoot. Moet deze CO2 uitstoot verantwoordelijk zijn 
voor een klimaatverandering? 

 

 

https://jdreport.com/ursula-von-der-leyen-woman-on-the-moon/?fbclid=IwAR00GPAu8cvX6mBWLtA5nVDJHxKvhvYEcsqkNMHnNH2FplIKeFknAd3NROM
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/27/kernenergie-is-in-frankrijk-een-dogma-geen-politicus-die-daar-iets-tegen-doet-a3974884
https://saltbushclub.com/2019/01/21/1600-new-coal-power-plants-worldwide/?fbclid=IwAR3JzYTzq1KgkqsVvnHwZp4OOwl7wo7RJ6kbRGYcjX_kF6ohM_F3ZuG9ib0


Zelfs een VN-wetenschappers geeft de klimaat fraude toe  (Bron NOS >>).  
 
‘De VN-wetenschapper achter het IPCC-rapport over het smelten van de gletsjers dat laatst 
werd herroepen, geeft toe dat hij wist dat het rapport niet klopte. De wetenschapper, Dr. 
Murari Lal, zegt dit in een interview met de Britse krant The Mail on Sunday. Lal zei dat hij de 
feitelijk onjuiste informatie in het rapport verwerkte om zo politici aan te zetten tot actie. 
"Het was van belang voor de regio, dus hadden we het idee dat we het erin moesten 
stoppen", zei Lal. Verschillende pogingen van wetenschappers de foutieve informatie te 
weren uit het rapport werden door Lal genegeerd. 

Vorige week was de voorzitter van het Klimaatpanel, Raj Pacahauri, genoodzaakt de claim uit 
het rapport terug te nemen dat in 2035 de gletsjers in het Himalayagebergte zouden zijn 
gesmolten.’ 

 

 

 

https://nos.nl/artikel/131547-vn-wetenschapper-geeft-klimaatfraude-toe.html?fbclid=IwAR075ctSvlEAZ64c9A4MiF_KVfeKD8aK0ularHdslstes22lRU7oZxIiOLo

