Vědci se zříkají lží o globálním oteplování

650 nesouhlasících vědců na konferenci OSN o změně klimatu v Polsku.
Už to ani není překvapení. Na konferenci o změně klimatu, pořádané Spojenými národy v
Polsku, se objevilo na 650 předních vědců, kteří opovrhují zprávami o „soudném dni“
vyvolaném antropogenním globálním oteplováním a otevřeně je označují za lži a mystifikace
patřící k novému „náboženství“. Jejich hlasy vyslyšel i US Senát ve zprávě citující vědce, z
nichž mnozí jsou buď současnými nebo už někdejšími členy IPCC (Mezivládní komise ve věci
klimatických změn). Jen v loňském roce se k nesouhlasícím připojilo na 250 ve zprávě
citovaných vědců.
Celkový počet vědců reprezentovaných ve zprávě už je ve skutečnosti 12x vyšší než počet
vědců, jenž byli autory oficiální zprávy IPCC z roku 2007. Zde jsou některé výňatky:
„Jsem skeptický ... . Globální oteplování se stalo novým náboženstvím.“ – nositel Nobelovy
ceny za fyziku, Ivar Giaever.
„Protože už nepatřím k žádné organizaci a nejsem závislá na žádném financování, mohu
hovořit docela na rovinu... Jako vědec zůstávám skeptická.“ – Dr. Joanne Simpson, první žena
na světě, která získala Ph.D. v meteorologii, dříve zaměstnaná u NASA, kde byla autorkou více
než 190 studií. Tato skromná žena je považovaná za „jednoho z nejvýznačnějších vědců za
posledních 100 let“.
Strašení oteplením je „nejhorší vědecký skandál v historii... Až lidé zjistí pravdu, budou se cítit
vědou a vědci oklamáni.“ – člen OSN IPCC, japonský vědec Dr. Kiminori Itoh, Ph.D.,
environmentální fyzikální chemik.
„IPCC ve skutečnosti vytvořila uzavřený kruh; neposlouchá ostatní. Nemají otevřenou mysl...
Jsem opravdu ohromen, že Nobelovu cenu za mír mohli dostat za nesprávné vědecké závěry
lidé, kteří neví vůbec nic o geologii.“ – míní indický geolog Dr. Arun D. Ahluwalia z Pandžábské
univerzity.
„Modely a předpovědi IPCC jsou nesprávné, protože se opírají jen o matematické modely a
prezentují výsledky ve scénářích, nezahrnujících například sluneční aktivitu.“ – Viktor Manuel
Velasco Herrera, výzkumník z Institute of Geophysics při National Autonomous University of
Mexico.
„Nestydaté lži protlačované v médiích budí dojem, že v antropogenní globální oteplování
nevěří jen zanedbatelná hrstka vědců.“ – meteorolog Stanley B. Goldenberg z Hurricane
Research Division při Národní oceánografické a atmosférické agentuře (NOAA).
„Dokonce i zdvoj- či ztrojnásobení množství kysličníku uhličitého by ve skutečnosti mělo jen
malý dopad, protože celosvětovou scénu ovládá a vždy bude ovládat vodní pára a voda
kondenzovaná do částic tvořících mraky.“ – Geoffrey G. Duffy, profesor
na Department of Chemical and Materials Engineering; University of Auckland, Nový Zéland.
„Po přečtení nesmyslné poznámky předsedy IPCC Pachauriho [přirovnal skeptiky k lidem
věřícím v plochou Zemi], člověk jen těžko může zůstat klidný.“ – Dr. William M. Briggs,
specialista na statistiky vyhodnocující předpovědi počasí, zaměstnaný u American
Meteorological Society. Je jedním z dvojice vedoucích redaktorů Monthly Weather Review.
„Kolik let ještě bude muset planeta chladnout, než začneme chápat, že se neotepluje?
Kolik let ještě musí trvat ochlazování?“ – ptá se geolog Dr. David Gee, předseda
vědeckého výboru Mezinárodního geologického kongresu 2008. Tento autor více než 130
peer-reviewed odborných pracív současné době působí na Uppsala University
ve Švédsku. „Gore mne podnítil, abych se opět zavrtal do vědy – a pak jsem se rychle našel v
pevném jádru tábora skeptiků... Klimatické modely mohou být v nejlepším případě prospěšné k
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objasnění příčin podnebních změn, ale až poté, co se stanou skutečností.“ – bývalý příslušník
nizozemské pobočky IPCC, holandský meteorolog Hajo Smit, jenž se ve věci antropogenního
oteplování stal pod tlakem důkazů z věřícího skeptikem.
„Mnozí [vědci] nyní hledají způsob jak potichu vycouvat [z tábora těch, kteří šíří strach z
oteplení], aniž by přitom ruinovali své profesionální kariéry.“ – atmosférický fyzik James A.
Peden, druhdy zaměstnaný u Space Research and Coordination Center
v Pittsburgu.
„Vytvoření ideologie visící na kysličníku uhličitém je nebezpečný nesmysl... Aktuální poplach
okolo změny podnebí je nástrojem společenské kontroly, záminkou pro velký byznys a politické
konflikty. Stala se z toho ideologie, a to je znepokojující.“ – portugalský
environmentalista profesor Delgado Domingos, zakladatel Numerical Weather Forecast, který
za své vědecké kariéry publikoval více než 150 odborných prací.
„Emise CO2 tak či tak nečiní absolutně žádný rozdíl... Všichni vědci to vědí, ale nevyplatí se to
říkat nahlas... Politický vehikl globálního oteplování umisťuje Evropany na sedadlo řidiče,
zatímco rozvojové národy mají jít bosky.“ – Dr. Takeda Kunihiko, rektor Institute of Science and
Technology Research na japonské Chubu University.
„Panikaření [s globálním oteplováním] má své ospravedlnění pouze ve skutečnosti, že je to
něco, co dnes generuje fondy.“ – přední paleontolog Dr. Eduardo Tonni z Committee for
Scientific Research v Buenos Aires, ředitel Paleontology Department na University of La Plata.
Zpráva pro Kongres mimo jiné obsahuje i nové, recenzované vědecké studie a rozbory, které
vyvracejí obavy z člověkem zaviněného oteplení a přinášejí obraz vývoje klimatu, který tuto
teorii vyvrací.
Vybráno z www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=83323
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