
Kerstboodschap aan Wereldleiders

Vecht niet tegen CO2, vecht tegen échte problemen

 
Excellenties,
 
Vergeleken met mondiale problemen als armoede en gezondheid is klimaatverandering een non-issue! Met behulp van 
computermodellen jagen paniekzaaiers de wereldbevolking al decennialang angst aan met een zogenaamde klimaatcrisis, 
maar harde feiten tonen aan dat deze crisis gewoon niet bestaat. Lees CLINTEL’s COP26 Trilogie: 

https://clintel.org/a-poignant-message-of-clintel-to-those-who-attended-cop26/

Mijn advies aan u is: “Blijf uw Zero-CO2 emissie ambitie niet opdringen in een tijd dat de wereld worstelt met vele echte 
problemen. Specifiek voor deze tijd: “Vecht niet tegen CO2, vecht tegen Corona”.
 

Dit was de angst-zaaiende mededeling van deze heren op 30 november jl.: “Ongecontroleerde klimaatverandering zal 
verwoestende gevolgen hebben zoals droogten, hongersnoden, overstromingen, hittegolven, ineenstortende ecosystemen en 
massale ontwrichting”. Heren, met alle respect, als er al sprake zou zijn van een “existentiële crisis”, dan is dat NIET te wijten aan 
klimaatverandering, maar WEL aan uw onzinnige beleidsmaatregelen.

Wereldleiders moeten ophouden met hun beangstigende verhaal dat klimaatverandering een “Existentiële Crisis” 
veroorzaakt (zie bovenstaande bijeenkomst).  Koppel extreem weer niet aan door mensen veroorzaakte CO2-uitstoot en 
stop met het verspreiden van desinformatie over de noodzaak van algehele lockdowns! Verspreid in plaats daarvan hoop 
en vertrouwen. Als allereerste stap moet het geld van de Green New Deal niet worden besteed aan een probleem dat 
niet bestaat, maar geïnvesteerd worden in échte problemen. Haal mensen uit de armoede en investeer in het toenemend 
aantal knelpunten in de gezondheidszorg, zoals de COVID-19 pandemie.

Wereld Klimaat Verklaring
De afgelopen 150 jaar hebben aangetoond dat betaalbare en betrouwbare energie de sleutel is tot de financiering van 
basisbehoeften, zoals voedsel, gezondheid, sanitaire voorzieningen, huisvesting, elektriciteit en onderwijs. De afgelopen 
150 jaar hebben ook aangetoond dat meer CO2 goed is voor de natuur, de aarde groener maakt en de opbrengst van 
gewassen verhoogt. Waarom negeren wereldleiders deze harde feiten? Waarom doen wereldleiders met hun Green 
New Deal het tegenovergestelde en verlagen ze de kwaliteit van leven door hun burgers dure, dubieuze koolstofarme 
energietechnologieën op te dringen? Om hun zin te krijgen, wordt angst gebruikt, maar angst heeft nog nooit tot 
verstandig beleid geleid.

Den Haag, 15 december, 2021 



Excellenties, lees de Wereld Klimaat Verklaring (WCD) van CLINTEL:

     https://clintel.org/wp-content/uploads/2021/10/WCD-A4version1008212.pdf      

In deze Verklaring staat dat de klimaatcrisis niet wordt veroorzaakt door het klimaat zelf, maar door uw klimaatbeleid. 
De Verklaring stelt ook dat klimaatverandering bestaat en moet worden aangepakt, maar benadrukt dat er geen enkele 
reden is voor paniek en alarm. CLINTEL is sterk gekant tegen uw destructieve en onrealistische wereldwijde NetZero 
CO2-beleid. In plaats daarvan zou het doel van elk mondiaal beleid ‘welvaart voor iedereen’ moeten zijn door te allen tijde 
betrouwbare en betaalbare energie te leveren. Energie en welvaart zijn sterk gekoppeld in de moderne maatschappij!  
We zien ook dat in een welvarende samenleving mannen en vrouwen goed zijn opgeleid, het geboortecijfer laag is en 
mensen zuinig zijn op hun omgeving. Ze zijn goede rentmeesters. We moeten mensen niet de armoede injagen, we 
moeten ze juist welvarender maken!

Verklaring van Great Barrington
De Great Barrington Verklaring gaat over de COVID-19 pandemie en heeft een zeer vergelijkbare boodschap als de 
WCD. Ja, de COVID-19 pandemie bestaat en moet voortvarend worden aangepakt, maar ook hier is er geen enkele reden 
voor paniek en alarm. Ontwrichtende lockdowns, chaotische situaties in ziekenhuizen, geen medicijnen en onvoldoende 
vaccins voor mensen met een zwak immuunsysteem worden veroorzaakt door een slecht gezondheidsbeleid. In de 
Verklaring staat dat het nemen van maatregelen om de kwetsbaren te beschermen centraal moeten staan in alle 
coronamaatregelen (“gerichte bescherming”):

          https://gbdeclaration.org

Veel meer kennis over kwetsbare groepen in de samenleving (wie zijn dat?) is dan ook onontbeerlijk bij de bestrijding van 
COVID-19. En degenen die niet kwetsbaar zijn, moet worden toegestaan het leven te hervatten als normaal, aldus de 
Declaratie, waarbij de niet-kwetsbaren verantwoordelijk gedrag behoren te tonen en zich dienen aan te passen aan deze 
uitzonderlijke tijd. 

Intussen is het meer dan wenselijk een open rapportagesysteem op te zetten dat ons een eerlijk overzicht geeft van de 
bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins en over de maatschappelijke gevolgen van lockdowns (‘early detection’). 
En bovenal moeten we veel meer gaan investeren in kennis over hoe het virus zich verspreidt (virustransmissie). Medici 
bepalen nu het beleid, maar waar zijn de fysici? De samenleving heeft dringend een taskforce virustransmissie nodig.

Mijn kerstboodschap aan wereldleiders
Klimaatverandering wordt grotendeels veroorzaakt door natuurlijke oerkrachten en de dynamiek van een pandemie 
wordt grotendeels veroorzaakt door natuurlijke virusmutaties. Zij hebben gemeen dat beide van alle tijden zijn en dat 
beide slechts in bescheiden mate door de mens kunnen worden beheerst. Met alle respect, uw beleid heeft de situatie 
verslechterd in plaats van verbeterd (uw middel is erger dan de kwaal). Beseft u wel hoe ontwrichtend uw energiebeleid 
is? Beseft u ook wel hoe ontwrichtend uw lockdowns zijn? Waarom denkt u niet in termen van kosten en baten? Let op, 
het vertrouwen in u en uw organisaties is snel aan het verdwijnen!

Mijn advies aan u allen luidt: “Besteed de voorgenomen duizenden miljarden niet aan NetZero en lockdowns, 
maar investeer in wereldwijde monitoringnetwerken voor vroegtijdige detectie, maak organisaties flexibel om zich 
snel aan te passen, richt je op de kwetsbaren en ontwikkel nieuwe technologie.” In klimaatbeleid betekent dat 
aanpassingstechnologie voor bescherming tegen extreme weersomstandigheden; adaptatie maakt het onzinnige NetZero 
volslagen overbodig. In het COVID-19-beleid betekent dat aanpassingstechnologie voor transmissie-blokkerende 
mechanismen (zoals ioniserende luchtreinigers), doeltreffende geneesmiddelen en veilige breedspectrum vaccins voor 
mensen met een zwak immuunsysteem (‘kwetsbaren’). Met een zo’n alomvattende aanpak zijn lockdowns uit den boze.  
Bedenk dat bij pandemieën mensen het slachtoffer én mensen de bron zijn van besmetting, waardoor een positief 
terugkoppelingssysteem ontstaat. 

Het bovenstaande impliceert ook een indringende kerstboodschap aan het groeiend aantal extremistische organisaties. 
Kijk naar alle feiten, verdiep je in de materie en gebruik je gezond verstand! Stop met het polariseren van de samenleving 
en het ontwrichten van onze democratie. Mijn advies aan eenieder van jullie is: “Wees geen paniekzaaier en wees ook 
geen ontkenner”.



Herstel het vertrouwen
Excellenties, tot slot, toon verantwoordelijk gedrag door te stoppen met uw polariserende, destructieve Green New Deal 
plannen. Uw CO2-budgets en lockdowns zijn gebaseerd op angst, beperken van mensenrechten, voeden van extremisme 
en duwen de mensheid in een diepe fysieke, mentale en financiële crisis. De indringende boodschap aan u allen is: “Wij 
willen niet leven in een angstcultuur!”

In plaats van biljoenen te verspillen aan problemen die niet bestaan, laten we samenwerken om mensen uit de armoede 
te halen, wereldwijde gezondheidsproblemen zoals de coronapandemie op te lossen, aanzienlijk meer te investeren in 
de kwaliteit van wetenschap en onderwijs en, bovenal, om veel beter te gaan zorgen voor al het leven op onze mooie 
planeet.
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