Etienne van Rattingen

Het klimaatakkoord zal nooit
werken en ons veel geld kosten!
Hier de verklaring
De groenen en andere onnozele politici beliegen en bedriegen ons. Ik zal u vertellen wat voor een
utopisch verdrag ze hebben ondertekend. Eerst moet u zich bedenken dat wij als burger meevervuilen omdat ze nog steeds geen alternatieven hebben gepresenteerd.

Wat hoor ik, elektriciteit? Ja, juist daar wil ik het over hebben.
Men kan het klimaatakkoord nooit opvolgen door alleen de auto de schuld te geven. De grootste
vervuiler is de industrie in het algemeen en de energiesector in het bijzonder. Ik zal het verder niet
hebben over de onzin van de CO2 keuze door de infantielen van het IPCC, nagepraat door alle
groene idioten. Als er één gas is dat zuiver en normaal is, is het CO 2. Maar goed de S- en N-ixen
doen nu ook al een beetje mee en dan komen we steeds dichter bij de waarheid. Maar CO 2 wordt

Omdat stemmen op een bende criminelen geen ZAK opbrengt

Etienne van Rattingen
gebruikt om de schuld bij de burger te leggen terwijl de burger GEEN keuze heeft en nooit heeft
gehad omdat er simpelweg geen alternatieven zijn en alle opdoemende alternatieven door energieproducenten en oliebedrijven zoals Shell volledig de grond in werden en worden geboord. Bedrijven die nog nooit moeite gedaan hebben om hun olie- en gasboringen een halt toe te roepen maar
alleen door wat gezwets op papier (Public Relations genaamd) aan hun ‘imago’ werken.

(Druk op de foto en u zult zien wat voor alternatieven er zijn tegengehouden en hoeveel
mensen ‘plotseling overlijden’ nadat ze alles in productie wilden brengen)
En dan komen ze daar aanzeilen met hun kreet ‘iedereen naar de elektrische auto’.
“Oh ja, en waarmee wordt de elektrische auto dan gevoed?”
“Met hernieuwbare energie!”
“Ah ja, u bedoelt elektriciteit, toch?”
Dus elektriciteit is hernieuwbare energie? Wel, dan is benzine en diesel dat ook. Als het wordt getankt aan de pomp heb ik mijn lading brandstof volledig hernieuwd. Beseft iemand wel wat voor
een politiek “correcte” onzin en idioterie er gepropageerd wordt?
Om elektriciteit op te wekken heeft men uranium, olie, gas of steenkool nodig. De meeste elektriciteitscentrales op de wereld zijn kolencentrales EN er worden op dit moment voor een capaciteit
van 273 gigawatt aangebouwd terwijl er nog zeker voor 570 gigawatt in de pen zit. Als al deze kolencentrales straks elektriciteit leveren hebben we een toename van 42% energie, opgewekt met
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steenkool. Denken ze in Europa echt dat ontwikkelingslanden een andere vorm dan goedkope
grondstoffen zouden gebruiken om elektriciteit te maken? Denken ze hier echt dat we het gaan redden als we allemaal met een elektrische auto gaan rijden?
Het Parijse klimaatakkoord was een toneelstuk waarvan iedere ondertekenaar nu doet alsof er iets
gaat veranderen. Maar voor het klimaat gaat er niets veranderen. Natuurlijk zullen we al deze ‘te
nemen maatregelen’ wel degelijk in onze portemonnee voelen. Het begint met de auto en verplichte isolatie van dit en dat. Het zal waarschijnlijk eindigen met uitzetting als je de ‘wet’ aan je laars
lapt. Ik weet niet wat al die politieke groene FASCISTEN van plan zijn. Een ding weet ik zeker.

Je kunt geen enkele politicus vertrouwen en zeker geen
GROENEN!
Alles wat deze bandietenbende wil bereiken KOST geld,
VEEL GELD en geeft geen resultaat of het omgekeerde resultaat. Zie de bankencrisis van 2008. Banken hun schulden zijn
met een factor 3 toegenomen zo ook de overheidsschulden
Het Parijse klimaatakkoord is een groot fiasco. Wat ze hier in Europa ook zullen verzinnen, de
problemen zullen niet verdwijnen als we allemaal met een elektrische auto gaan rijden. Trouwens
kan België wel tot een viervoud aan elektriciteit leveren, wetende dat ze nu de elektriciteit voor één
winter nog niet kunnen garanderen tijdens piekmomenten?

Door wat voor onnozelaars worden we in Europa ‘geregeerd’?
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