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Dobry klimat dla ekoterorystów.
Obecna konferencja klimatyczna w Paryżu jest jednym z zasadniczych działań na rzecz
osłabienia potencjału gospodarczego Europy, w tym zwłaszcza Polski bazującej na energii z węgla.
Eskalacja działań ekoterorystów i zielonych w państwach europejskich budzi podejrzenia co do
szlachetności ich zamiarów.
Europa produkuje nieco ponad 10 procent światowej emisji dwutlenku węgla i innych
zanieczyszczeń. Teraz ma kosztem gigantycznych nakładów na ochronę środowiska , redukować
zanieczyszczenia atmosfery wyprzedzając trendy światowe. Dwa główne państwa truciciele to Chiny i
Stany Zjednoczone. Ich udział w działaniach na rzecz ochrony środowiska jest niewspółmiernie niski w
stosunku do szkód , jakie powodują.
Ponoszenie kosztów z tytułu ochrony środowiska , bezpośrednio obniża zyskowność , a co za
tym idzie konkurencyjność produkcji. Europa ma wziąć na swoje barki , generalnie dwa bezproduktywne w
swojej istocie , ogromne obciążenia : utrzymanie milionów emigrantów i uchodźców oraz ratowanie klimatu
przed nadmiernym ociepleniem.
Można w nieskończoność dyskutować i ględzić o wpływie człowieka na klimat.
Przeciwstawnych naukowych teorii na ten temat jest wiele. Już to powinno skłaniać do ostrożności w
ferowaniu poglądów. Wiedza musi opierać się także na znajomości zdarzeń minionych. A jak było z
klimatem, opisują wiarygodne kroniki. Poniżej przytacza się za Kalendarzem górniczym na rok 1989 , tylko
niektóre zdarzenia świadcząca o cieplejszym niż aktualnie klimacie w Europie i nie tylko.
W 854 roku zima była we Francji bardzo łagodna , dzięki czemu róże zakwitły już w styczniu.
Również w styczniu , ale 1301 roku zazieleniły się wszystkie drzewa w środkowej Europie.
W roku 1186 w grudniu wylęgły się ptasie pisklęta, w lutym zaś zakwitły drzewa owocowe. W maju
zakończono żniwa , a w sierpniu rozpoczęto winobranie. W latach 1624 i 1720 kwitły zimą czereśnie i
wiśnie. W roku 1822/1823 panowała w Europie łagodna zima, a na Syberii padał tylko deszcz. Do roku
1930 upłynęło 150 lat, w których do dnia 1 grudnia temperatura w Berlinie nie spadła poniżej zero stopni C.
W 1911 roku utrzymywała się przez długi czas temperatura powyżej 30 stopni C. , na skutek czego pękała
ziemia , tworząc szczeliny sięgające do 1 metra.
Historia zna i przeciwne zdarzenia , występowały nieprzeciętne mrozy i opady śniegu.
Działalność człowieka wpływająca negatywnie na środowisko naturalne, wiąże się nierozerwalnie z trzema
zasadniczymi uwarunkowaniami , a mianowicie :
1/ przyrost ludności do 7 miliardów i coraz szersze korzystanie z produkcji przemysłowej
2/ nadmierna, egoistyczna konsumpcja bogatych społeczeństw zwłaszcza w Ameryce Północnej i Europie,
3/ brak racjonalnych rozwiązań w zakresie produkcji i rozdziału dóbr materialnych oraz komunikacji.
Nie negując wpływu działalności człowieka na klimat , nie dajmy się zmanipulować populistom
zadających pytania, chcesz : oddychać czystym powietrzem , być zdrowym , pięknym i bogatym ?
Ludzkość zamiast czynić Ziemię poddaną , w imię egoistycznych celów bogaczy czyni ją zrujnowaną.

Czas najwyższy , aby elity rządzące światem, rzeczowo podeszły do problemu
godnej egzystencji całej ludności Ziemi, a nie tylko klimatu.
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