
Klimaendringer som skremsel.

«Hvis verden ikke reduserer sine CO2 utslipp så vil man få en global 
oppvarming som fører til klimaendringer til det verre.»  
Utsagnet, for å ta det, har sitt opphav i FN. WMO (meteorolog org.) og  UNEP 
(miljøprogrammet) etablerte i sin tid IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change). Som FN er dette et politisk panel som fremmer tiltak mot 
uheldige klimaendringer. Tiltakene, der de rike landene bl.a. gir midler til 
utviklingsland, er samlet i Parisavtalen signert av landene.
Det hevdes at det er et vitenskapelig grunnlag for tiltakene.

Hva er så realitetene?   

I løpet av jordens rotasjon rundt solen et år vil man få forekomster av 
ekstremvær, og det vil gjenta seg år etter år. Det blir likevel aldri helt likt år 
etter år! Variasjonene kan imidlertid ikke henføres til de små mengder CO2 i 
atmosfæren og de små variasjonene i CO2 i atmosfæren. Isåfall ville været vært
det samme år etter år fordi mengden CO2 er praktisk talt konstant, 0,04% +/- 
0,00015%. Slik er det ikke!  

Kloden er rund og innstrålingen av energi fra solen treffer ulikt med ulik styrke 
og varighet. Derfor er det snakk om klimasoner, dvs. deler av kloden der 
ekstremværet arter seg forskjellig og med forskjellig styrke. Dette utgjør 
klimaet ulike steder på kloden! Stort sett likt år etter år. Sykloner hvert år i 
Karibien og høststormer langs norskekysten hvert år.

En global oppvarming varer ikke evig. Det kommer som kjent en ny liten istid 
fordi temperaturen synker. Heri ligger også forklaringen på de klimaendringer 
som erfares. Inngangen av energi går ned mens avgangen av energi, dvs. 
atmosfærens isolerende egenskaper forblir permanent, og den globale gj.sn. 
temperaturen synker. 
Med synkende temperatur øker forekomsten av høytrykk og med det 
forekomsten av ekstremere stormer og regn. Helt uten sammenheng med CO2 i 
atmosfæren og ikke som en konsekvens av global oppvarming som IPCC, 
klimaforskere og andre hevder! 

Klimaskremsler og med det Parisavtalen løser ikke verdens problemer med 
mennesker i ufred og nød, uten arbeide og utkomme. 


