Petició: Elnök Úr, lépjen vissza a klímaegyezményből!
Forrás:
http://energiaakademia.lapunk.hu/tarhely/energiaakademia/dokumentumok/20
1703/peticio.pdf
Dr. Richard Lindzen, légkörkutató emeritus professzor (Massachusetts Institute of
Technology) petíciót küldött Trump USA‐elnöknek azzal a felszólítással, hogy lépjen ki
azENSZ‐klímavédelmi megállapodásból, amint ezt kampánya során ígérte.
A petíciót több mint 300 jelentős tudós, ill. szakember írta alá, számtalan
szakterületképviselőiként, a világ minden tájáról. A petíció, az aláírók listájával,
valamint a kísérő levélmegtekinthető Eric Worrall cikkében1, vagy az eredeti
PDF‐formátumban2.
A petíció rövid, ezért érdemes fordításban közreadni:
2017. február 23
PETÍCIÓ
Sürgetjük az Egyesült Államok és mások kormányait, hogy lépjenek vissza az Egyesült
Nemzetek Szervezetének Klímaváltozási Egyezményéből (United Nations Framework
ConventiononClimateChange ‐ UNFCCC). Ugyanis a széndioxid, az UNFCCC
célobjektuma nem környezetszennyező, hanem kivételesen előnyös a
mezőgazdaságban és a Föld máséletformái területén. Az UNFCCC‐t 25 éve alapították,
és azóta minden megfigyelés azt igazolja, hogy a légkör CO2‐tartalmának növekedése
miatt bekövetkező felmelegedés jótékony – és messze kisebb annál, amint a
modellvizsgálatok mutatják.
Itt következik a petíciót támogatók listája (a hivatkozott forrásokban megtekinthető).
A kísérő levél kivonatosan az alábbiakat tartalmazza:
Donald Trump Elnök
Fehér Ház
Washington, DC
Igen Tisztelt Elnök Úr,

1

https://wattsupwiththat.com/2017/02/25/richard-lindzen-petition-to-president-trump-withdrawfromthe-un-convention-on-climate-change/
2

richard_lindzen_letter_20170223

1

Az USA állampolgárai és Amerika tisztelői az Ön választási kampányának azon ígérete
mögöttállunk, amely a nemzetközi klíma megállapodásra vonatkozott. (…) Néhány hét
alatt több mint 300 tudós és magasan képzett szakember írta alá az alábbi petíciót,
amelyben sürgetjük Önt, hogy az UNFCCC klímavédelmi megállapodást visszavonja.
Minden nap újabbak csatlakoznak az aláírásukkal. Mi megkeressük az amerikai és más
kormányokat, az álláspontjuk, ill. egy túlhaladottnak tekinthető nemzetközi
megállapodás megváltoztatására, amely a jelentéktelen üvegházhatású gázok közül,
elsődlegesen a szén‐dioxid csökkentésére irányul, szigorú előírásokat vonva maga
után. 2009 óta az USA és más kormányok a globális klímavédelemmel kapcsolatban
olyan intézkedéseket hajtottak végre, amelyek tudományosan nem igazolhatók, de
már most is komoly szociális és gazdasági károkatokoznak és fognak okozni – anélkül
hogy a környezet számára bármilyen előnnyel járnának. A hagyományos
környezetszennyezők effektív, megfizethető kontrollját támogatjuk, de a szén‐dioxid
nem környezetszennyező. Ellenkezőleg, sok világos és egyértelmű bizonyíték van arra,
hogy az atmoszféra növekvő szén‐dioxid tartalma a környezet számára előnyös,
javítja a mezőgazdasági hozamokat, a növények jobban fejlődnek, minden élet
táplálékául szolgálva. Életelixir és nem méreg.
A fosszilis energiahordozókhoz való hozzáférés korlátozása igen negatívan hat az
emberek jólétére az egész világon. A fejletlen országokban több mint 4 milliárd
embert a további szegénységbe kényszerít.
(…) Válaszút előtt állunk. (…) Tudományos kollegáim támogatják Önt abbéli
fáradozásaiban, hogy teljesítse a kampányában tett ígéreteit. (…) A klímapárbeszédek
eddig politikai párbeszédek voltak – és nem szakmai párbeszédek. Arra ment ki a
játék, hogy az állampolgárok helyett a bürokraták gyakoroljanak kontrolt az energia, a
természeti tartalékok és egyéb javak felett. A felesleges előírások visszavonása
minden Amerikain segít, és bölcsen még azt is eredményezheti, hogy tisztább lesz a
levegő és a víz, amint Ön ígérte.
Tisztelettel,
Dr. Richard Lindzen
Professor Emeritus of AtmosphericSciens
Massachusetts Institute of Technology
Melléklet: Petíció
×××
Érdemes az aláírók névsorát is megtekinteni. Magyar származású tudós is
felfedezhető. Háttörténhet bármi is, magyarok közreműködés nélkül?
(Petz Ernő, 2017. 03. 08.)
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