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Klimat jest
zmienny!

Stężenia CO2 w atmosferze w latach 1812-1961

Ocieplenie Średniowieczne i Mała Epoka Lodowa

Temperatury w przeszłości

Badania prof. Zbigniewa Jaworowskiego
EMISJA
(mld ton węgla rocznie)

Naturalna:


oceany  106



lądy i wulkany  69

Ludzka:


przemysł i rolnictwo  7,6



samochody  0,57



oddychanie ludzi  0,65

EFEKT CIEPLARNIANY (%)


H2O  ~98



CO2 naturalny + ludzki + inne gazy  2



CO2 ludzki  0,25

Zalety CO2


W 1873 R. Emil Godlewski (18471930), botanik, profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego, pierwszy wykazał, że cały węgiel, z
którego zbudowane są wszystkie organizmy żywe, nie pochodzi z
humusu, jak wtedy sądzono, lecz z atmosferycznego CO2  jego
niewyczerpalnym źródłem jest wnętrze Ziemi (Godlewski, 1873;
Arrhenius, 1903). Dlatego gdy jest więcej CO2 w powietrzu cała
biosfera ma się lepiej. Dzieje się tak wskutek lepszego nawożenia
roślin przez CO2.



Jak wykazują pomiary satelitarne, pierwotna biologiczna produkcja
netto wzrosła w latach 19852003 w skali całego globu o 6 proc. (o
3,4 mld ton węgla pierwiastkowego) a największy przyrost masy
roślinnej wystąpił w lasach Amazonii, osiągając 42 proc. przyrostu
światowego. CO2 jest gazem życia a nie groźnym skażeniem.

Apel Heidelberski




Przed Szczytem Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. został
opublikowany Apel Heidelberski, podpisany przez ponad 4
tysiące najwybitniejszych przedstawicieli nauki ze 106 krajów
świata, w tym 72 noblistów.
„Na progu XXI w. jesteśmy zaniepokojeni pojawieniem się
irracjonalnej ideologii, która sprzeciwia się postępowi
naukowemu i technicznemu oraz hamuje rozwój ekonomiczny i
społeczny. Jesteśmy zdania, że nie istnieje stan naturalny, tak
idealizowany przez organizacje ekologiczne zwracające się ku
przeszłości, i prawdopodobnie nie istniał od momentu
pojawienia się człowieka w biosferze. (...) Największymi
zagrożeniami ludzkości są ignorancja i ucisk, a nie nauka,
technologia i przemysł”.

Petycja Oregońska




Po odrzuceniu ustaleń Protokołu z Kioto przez USA, w
1998 r. ponad 17 tysięcy uczonych z całego świata
podpisało Petycję Oregońską, w której stwierdzają, że nie
istnieją naukowe dowody, że gazy uwalniane do atmosfery
w wyniku działalności człowieka spowodują zmiany klimatu
i doprowadzą do globalnej katastrofy.
Profesor Frederic Seitz, były prezydent Amerykańskiej
Narodowej Akademii Nauk, nazwał raport ONZ o
globalnym ociepleniu „największym korupcyjnym wyborem
danych złożonych do druku”. Z kolei prof. Richard Lindzen,
klimatolog z Massachusetts Institute of Technology, uznał
dokument za manipulację badaniami naukowymi.

Ziemia na szali?
„Dowiedzieliśmy się, że w niektórych rejonach Polski
regularnie sprowadza się dzieci pod ziemię do głębokich
kopalń, żeby je chronić od różnych gazów i
zanieczyszczeń powietrza. Można sobie wyobrazić jak
nauczyciele ostrożnie wychylają się z tych kopalń i
sprawdzają, czy można już bezpiecznie wyjść na
powierzchnię”

Al Gore „Ziemia na szali”

Klub Rzymski

„W poszukiwaniu nowego wroga, by nas zjednoczył,
wpadliśmy na pomysł, żeby wykorzystać
zanieczyszczenie środowiska naturalnego, niedobór
wody, głód itp., to powinno spełnić tę rolę… Wszystkie
wymienione zagrożenia są wywołane ludzką
ingerencją… Prawdziwym wrogiem, wobec tego, jest
sama ludzkość.”
Klub Rzymski

95procentowa redukcja

„Obecnie mamy zdecydowanie zbyt wielu ludzi na tej
planecie. Całkowita liczba ludzi na poziomie 250300
milionów, czyli 95procentowa redukcja obecnego
poziomu, byłaby idealna”

Ted Turner, właściciel CNN

Jedyna nadzieja

„Czyż nie jest jedyną nadzieją dla całej planety, aby ta
zindustrializowana cywilizacja upadła? Czyż nie jest to
naszą odpowiedzialnością, by dopełnić tego dzieła?”

Maurice Strong, Podsekretarz Generalny ONZ i Sekretarz Generalny
podczas Szczytu Ziemi, Rio de Janeiro w 1992 r.

Niepożądana obecność

„Totalny, absolutny zanik populacji homo sapiens
może spowodować, że wspólnota życia na Ziemi
będzie mogła przetrwać. Z całym
prawdopodobieństwem jej dobrobyt wzrośnie. Nasza
obecność, w skrócie, jest niepożądana”

Paul Taylor, autor książki „Szacunek dla Natury. Teoria Etyki
Środowiska Naturalnego”.

cytaty c.d.
„Mam wrażenie, że zamiast strzelać do ptaków,
powinienem raczej strzelać do dzieci strzelających do
ptaków”
Paul Watson, założyciel Greenpeace.

„W zamian za 5, 10 czy 15 istnień ludzkich można by
uratować milion, 2 miliony, 10 milionów zwierząt”
Jerry Vlasak, brytyjski aktywista na rzecz praw zwierząt

cytaty c.d. (2)
„Prawda nie jest rzeczą istotną. Ważne jest tylko to, co
w oczach ludzi uchodzi za prawdę”
David McTaggard, współzałożyciel Greenpeace

„Aby opanować wyobraźnie publiczności, musimy
składać uproszczone i dramatyczne oświadczenia i nie
wspominać o żadnych naszych wątpliwościach. Każdy
z nas musi znaleźć właściwą równowagę między
skutecznością działania a uczciwością”
Stephen Schneider autor książki pt. „Laboratorium Ziemia”

Nowa religia zsekularyzowanej Europy

„Ten, kto nie wierzy w globalne ocieplenie, jest gorszy
od tych, co wątpią w istnienie Boga”

Marcel Leroux, profesor klimatologii Uniwersytetu w Lyonie

cytaty c.d. (3)
„Globalne ocieplenie jest gorsze od Holocaustu”
„Wyobraź sobie wybuch bomby jądrowej. Efekt cieplarniany jest 100 gorszy”
Gordon Brown

„Myślę, że koszty wzrostu o 2 stopnie Celsjusza będą wyższe niż wojna.
Niektórzy obliczyli, że będą wyższe niż wojna światowa”
Stavros Dimas, unijny komisarz ds. ochrony srodowiska

„Ludzkość nie przetrwa globalnego ocieplenia”

Al Gore

„Skutki globalnego ocieplenia będą gorsze od kryzysu finansowego”
WWF

10 mitów dotyczących globalnego ocieplenia




Ofensywa międzynarodówki socjalistycznej zjednoczonej pod
hasłem walki z globalnym ociepleniem klimatu opiera się na
fałszerstwach, manipulacji badaniami naukowymi i
socjotechnicznym wprowadzaniu w błąd opinii publicznej.
Współczesna lewica zorganizowała się pod szczytnymi hasłami
troski o środowisko naturalne człowieka. W rzeczywistości
celem lewaków jest zniszczenie kapitalizmu, cywilizacji
przemysłowej i tradycyjnej rodziny. Zieloni odnoszą
propagandowe sukcesy – ich językiem mówią dziś politycy
niemal wszystkich opcji oraz dziennikarze głównego nurtu. Aby
pozostać odpornym na medialny ekoterror, przyjrzyjmy się
największym fałszerstwom radykalnych obrońców środowiska.

Mit 1: Ekolodzy troszczą się wyłącznie o środowisko
naturalne.



Bzdura. Ekolodzy troszczą się głównie o swoje portfele.
Na programy niezliczonych organizacji badających zmiany
klimatu wydaje się 10 mld dolarów rocznie. Badania nad
globalnym ociepleniem stanowią żyłę złota dla tysięcy
urzędników. Globalne ocieplenie stało się politycznym
orężem lewicy. Niezależne ekspertyzy wykazały, że tylko
raporty powstające za pieniądze podatnika straszą
nieodwracalnymi skutkami zmiany klimatu, czego nie
potwierdzają największe autorytety z dziedziny klimatologii
i nauk o ziemi.

MIt 2: Ziemię może uratować tylko ograniczenie rozwoju
cywilizacyjnego



Nieprawda. Człowiek jest jedyną istotą na ziemi, która
wyzwoliła się z pęt natury i uczyniła ją sobie poddaną. Nie
ma podstaw, aby sądzić, że cywilizacja zagraża naszej
planecie. Jest dokładnie odwrotnie – dzięki rozwojowi
cywilizacji człowiek staje się coraz bardziej niezależny od
zagrożeń natury. Ekologiczną manię doskonale obnaża
następujący dowcip. Przed jaskinią rozmawia dwóch
jaskiniowców. – Pijemy krystalicznie czystą wodę.
Oddychamy nieskażonym powietrzem. Jemy organiczne
jedzenie – mówi jeden. – Dlaczego więc do cholery
umieramy w trzydziestym roku życia? – dziwi się drugi.

MIt 3: Tornada, powodzie i trzęsienia ziemi nasilają się i
są wynikiem ocieplenia klimatu



Katastrofy naturalne towarzyszą człowiekowi od zarania, a
ich pierwsze opisy odnajdujemy już w literaturze
starożytnej. Ich natężenie ma charakter zmienny i nie jest
wynikiem perturbacji klimatycznych. Jak dowodzą badania
Indora M. Goklany, reprezentanta Stanów Zjednoczonych
w Międzyrządowym Panelu o Zmianach Klimatu,
śmiertelność w wyniku tornad, powodzi czy pożarów,
zmniejszyła się w ostatnim stuleciu ponad trzykrotnie.
Potwierdza to powyższą tezę o rozwoju cywilizacyjnym
zwiększającym bezpieczeństwo populacji.

MIt 4: Klimat ociepla się wyłącznie w wyniku
przemysłowej działalności człowieka



Nie ma jednoznacznych dowodów, że zwiększona emisja
dwutlenku węgla przyczynia się do drastycznej zmiany
klimatu. Meteorolodzy twierdzą, że obecnie znajdujemy się
w kolejnej fazie interglacjału, czyli epoki… między
kolejnymi zlodowaceniami ziemi. Warto przypomnieć, że w
Średniowieczu byliśmy świadkami małej epoki
lodowcowej, a na przestrzeni wieków Europa przeżywała
okres znacznego ocieplenia klimatu. Jest mało
prawdopodobne, abyśmy mieli sobie poradzić ze
wzrostem około stopnia Celsjusza, gorzej od naszych
przodków.

MIt 5: Globalne ocieplenie to największy współczesny
problem ludzkości



Lewaccy propagandziści porównywali już globalne
ocieplenie do… bomby atomowej i wojny światowej!
Świadczy to o ich kompletnej ignorancji i może sugerować,
iż problem jest wyssany z palca podobnie jak: dziura
ozonowa, wąglik, ebola, ptasia grypa czy wirus roku 2000.
Ekologiczna propaganda ma odwrócić uwagę od
rzeczywistych problemów globalnego świata. Przede
wszystkim od holocaustu Trzeciego Świata w wyniku
gospodarczych ograniczeń nałożonych przez socjalistów z
krajów bogatych. To właśnie protekcjonizm bogaczy
uniemożliwia konkurencję ze strony biednych oraz pociąga
za sobą takie problemy jak: głód, choroby i bezradność
wobec quasikomunistycznych reżimów wojskowych.

MIt 6: Środowisko naturalne można uratować tylko
kosztem kontroli gospodarki



Gdyby tak było najczystszymi krajami świata byłyby kraje
byłego bloku socjalistycznego. Tymczasem dzieje się
odwrotnie. To właśnie państwa postkomunistyczne,
wskutek uwolnienia gospodarki centralnie planowanej,
zmniejszyły emisje dwutlenku węgla do atmosfery od 1/3
emisji z początku transformacji (Polska) do 2/3 (Kraje
Bałtyckie). Natomiast zmierzającym w stronę centralizmu,
gospodarka wymyka się spod kontroli. Hiszpanie,
Portugalczycy czy Grecy emitują od 1/4 do prawie połowy
gazów cieplarnianych więcej, niż 15 lat wcześniej.

MIt 7: Protokół z Kioto jest lekarstwem na ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych



Protokół z Kioto jest drogą donikąd. Jak wynika z badań
Komisji Europejskiej emisja gazów cieplarnianych wciąż
wzrasta. Protokół zamiast zachęcać, zniechęca do
inwestycji proekologicznych. Firmy, które rozwijając się
zwiększają produkcję, zmusza do kupowania pozwoleń na
emisje gazów cieplarnianych do atmosfery. Te same
pieniądze mogły być przeznaczone na inwestycje
proekologiczne. Protokół z Kioto jest więc kolejnym
podatkiem, który karze przedsiębiorczość i odbiera
motywację do dbałości o stan środowiska naturalnego.

MIt 8: System handlu emisjami jest rozwiązaniem
wolnorynkowym



System handlu emisjami jest rozwiązaniem
socjalistycznym. Skutkuje on emisją centralnie
rozdzielanych przez państwo kontraktów terminowych na
określone poziomy emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Umowa bazuje na mechanizmach żywcem wziętych z
sytemu socjalistycznego. O limitach emisji dla każdego
państwa decyduje urzędnik w Brukseli, a urzędnik w
Warszawie rozdziela pozwolenia między poszczególne
przedsiębiorstwa. To najdłuższy centralny plan w historii
świata – jego entuzjaści chcą jego trwania aż do 2050 r.!

MIt 9: Polityka wobec zmian klimatu odniosła sukces



Polityka wobec zmian klimatu ponosi porażkę za porażką.
Nie dość, że emisja zanieczyszczeń do atmosfery
zwiększa się zamiast spadać, to ceny pozwoleń na emisje
zamiast iść w górę, tracą na wartości i dziś nieznacznie
różnią się od ich wartości początkowej. Największymi
przegranymi są jednak nie środowisko, ani korporacje,
lecz konsumenci. Według ekspertów za system handlu
emisjami słono zapłacą klienci elektrowni. Ceny energii
elektrycznej mogą skoczyć nawet o 100 proc.!

MIt 10: Nie ma alternatywy dla kontynuacji Protokołu z
Kioto



Zawsze istnieje alternatywa dla nieracjonalnych i
nieskutecznych rozwiązań. Dlatego też najwięksi emitenci
gazów cieplarnianych nie przystąpili do umowy. Stany
Zjednoczone, Kanada, Chiny, Japonia, Australia, Indie i
Korea Południowa podpisały porozumienie, którego
podstawą jest efektywne wykorzystanie energii oraz prace
nad nowymi, przyjaznymi dla środowiska technologiami.
Nikt nie ma wątpliwości, że środowisku może pomóc tylko
oszczędność oraz rozwój mniej szkodliwych technologii
produkcji. Tego „odkrycia” można życzyć także
europejskim politykom.

Zakończenie
Dziękuję za uwagę.

Książkę można zamówić:

www.globalizacja.org

