
Klokka er ett minutt på midnatt
Av Harald Pleym
www.hpleym.no

Klokka er ett minutt på midnatt, og vi er nødt til å handle. Tar vi ikke klimaendringene på alvor nå vil 
det være for sent for våre barn å gjøre det i morgen, var budskapet fra Boris Johnson på klimatoppmøtet 
i Glasgow. I rekken av statsledere, foruten Boris Johnsen, som hev seg på minuttbølgen var blant andre 
president Biden,  Sir David Attenborough,  Frankrikes president Emmanuel Macron og dronning
Elizabeth. Det hevdes at dommedagsmaskinen har startet. De som tror det har ikke fulgt med i timen.

Dommedagsprofeten Lecster Brown, den grønne lederen av World Watch Institute, satte i gang 
skremselsmaskinen med sin spådom om klimaet og verdens undergang i 1989. Da hadde vi kun 10 år på 
oss for å redde verden. Klimaaktivisten Al Gore fulgte opp med nye 10 år før han ble tildelt Nobels 
fredspris for 2007 sammen med FNs klimapanel. Siden da har nåtidens klimahysterikere turet fram i 
kjent stil og spådd verdens undergang minst hvert 10-ende år. Vi lever fortsatt i beste velgående 32 år 
etter at dommedagsmaskinen ble startet. Foreløpig ser det ikke ut for at den går tom for drivstofff. 

Jordas globale klimasystem lar seg ikke styre av politiske beslutninger om kutt av CO2 og bannere med 
slagordet «Keeping 1.5°C alive», og som skal markere hva som blir klimatoppmøtets store tema: Nemlig
å følge opp Parisavtalens mål om at verden ikke bør bli varmere enn 1,5 grader.  Det er som å tro på 
julenissen.

Jeg gjentar hva jeg har satt på trykk tidligere: Det er ingen grunn til å skremme vettet av den 
oppvoksende generasjonen med de dommedagsprofetiene som framsettes av klimahysterikerne. Her 
skyver de og dens menighet barn, barnebarn og barnebarns-barn etc. foran seg i troen på at dersom 
man ikke klarer å få bukt med den såkalte menneskeskapte globale oppvarmingen på halvannen til to 
grader, så går det dundrende nedenom og hjem med deres liv og helse. Sykdom, underernæring, død og 
all elendighet for jordbruk, biodiversitet etc er det vi vil møte på veien mot dommedag. 

Det må handles og ikke med ord, sa dronning Elizabeth. Men da må  handlingen skje, ikke med 

milliardklassen og mer av dollar å hente fra det som i dag sløses bort til nærmest ingen nytte.

Noen rask overgang til en klimatisk tilstand der polisene smelter eller at deler av kloden nediser vil 
verken våre barn, barnebarn eller barnebarns-barn få oppleve. Men velger man å tro på resultatene fra en
klimamodell, langt sikrere enn alle FN-panelets klimamodeller, som baserer seg på jordbaneteorien, 
forutsier den at vi i løpet av de neste 5000 årene går en kaldere tid i møte. I løpet av 20.000 til 30.000 år 
vil vi være godt over halvveis mot en ny nedising av den nordlige halvkulen. Hovedårsaken er endringer 
i innstrålingen fra sola på grunn av forandringer i Jordas elliptiske bane rundt sola, forandringer i 
jordaksens helning og at jordaksen roterer som en snurrebass (presesjonsbevegeelse). 

Som en forsmak på hva vi har i vente, så bør det neste klimatoppmøtet med hele kompaniet av politiske-
og andre klimahysterikere samles i en teltleir i den kaldeste delen av Sibir, slik at de får føle på kroppen 



hva framtidens generasjoner går i møte når bismaken av varmen er over. Det framgår av figuren under. 


