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of over fijnstof, we worden de hele dag bang gemaakt: de volwassenen via de media en de kinderen
op de scholen.
Maar die problemen worden ook opgelost, zegt men:
We betalen miljarden aan milieumaatregelen, maar
het enige effect daarvan is dat de media nog harder
gaan schreeuwen over de nakende ondergang.
En wordt onze gezondheid beter van al die milieumaatregelen? Neen en dat is ook niet verbazingwekkend, want het gros van al die bangmakerij is nergens
op gebaseerd: het gaat om onzinproblemen (op onze
sites leggen we dat uit). Extra wrang is dat de gezondheidszorg—waar men juist wel wat voor de gezondheid kan betekenen—voortdurend moet besparen: het
milieu gaat voor.
Behalve een aanslag op Uw portemonnee
plegen de bangmakers ook een aanslag op
Uw vrijheid: ze willen Uw complete leven
bepalen. Ieder ritje dat U maakt, ieder
hapje dat U eet heeft volgens de bangmakers gruwelijke consequenties voor ‘de planeet’. Er
wordt voortdurend geroepen om nog meer maatregelen, harde ingrepen om U tot een ander gedrag te
dwingen, zoals rantsoenering van energie, van voedsel, van transport—allemaal om de planeet te redden
(die niet in gevaar is).
Het is een complete industrie van (goed betaalde)
bangmakers: politici, activisten, journalisten en onderzoekers. Ze vormen geen complot—ze zijn vaak zelf
ook bang—maar als je hen confronteert met de wetenschappelijke feiten dan kruipen ze weg en weigeren
kennis te nemen van andere gegevens. Debatteren
doen ze alleen met mensen die het men hen eens zijn.
Hun belangrijkste argument is niet feitelijk, maar religieus: angst! En die angst verlamt de maatschappij al
decennia.

Maar de mens heeft een enorme vooruitgang bewerkstelligd door risico’s te nemen, niet zorgeloos, maar beredeneerd.
En wie naar het verleden kijkt kan niet
anders dan concluderen dat we dat goed
hebben gedaan. In een eeuw tijd is de levensverwachting wereldwijd verdubbeld. Risico’s moet je beperken,
maar helemaal zonder kan het niet, dan stopt de vooruitgang.
Daarom moet de verspilling van ons dure geld aan
milieu-onzin stoppen. Onze kinderen moeten op school
niet meer bang gemaakt worden voor de toekomst. De
derde wereld moet de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, zonder groene missionarissen. De armoede in de
wereld, en de lijdensweg die de meeste mensen boven
de 55 wacht zijn belangrijker dan de vraag of er over
een halve eeuw misschien wat minder ijsberen zijn
(overigens zeer onwaarschijnlijk).
Het energiebeleid moet zich richten op de levering van
zo goedkoop mogelijke energie, zonder bangmakerij
over opwarming (die 10 jaar terug al gestopt is).

Laten we onze centen niet aan piepkleine gevaren besteden zolang we de grote gevaren niet hebben opgelost.

De Groene Rekenkamer is opgericht door
een aantal wetenschappers en journalisten
om de bangmakers te vragen hun angsten
wetenschappelijk te onderbouwen of anders te zwijgen. Tot nu toe blijft het akelig stil.
We doen ons werk—zonder subsidie—via publicaties
op de websites, artikelen in kranten, audits, films, lezingen en seminars, en we proberen daarbij altijd controleerbaar te blijven.

Als U ook vindt dat de bangmakerij van U en Uw kinderen lang genoeg geduurd heeft en dat het milieubeleid gebaseerd moet zijn op serieuze analyses in plaats
van op de paniekerige persberichten van de milieuorganisaties... sluit U dan aan. Iedere donatie is welkom,
maar wie € 25 of meer doneert ontvangt ook nog een
fraai welkomstgeschenk.

Sluit U dan aan bij de
Groene Rekenkamer
Wordt donateur van de Groene Rekenkamer! In politiek Den Haag is men niet onder de indruk van wetenschappelijke feiten, daar gaat het vooral om hoeveel mensen iets vinden. Bent U het dus (voor een
groot deel) met ons eens: sluit U aan! Dan kunnen
we een maximale druk uitoefenen. De gewone milieuorganisaties zijn steenrijk dus Uw steun is broodnodig willen we een tegengeluid kunnen laten horen!
Dit foldertje kan maar beperkt informatie verschaffen, die vindt U vooral op
de website www.groenerekenkamer.nl .
(Bij ‘Over ons’ staat op de site wat de
stichting is en doet—statuten, bestuur, activiteiten
etc.).
De Groene Rekenkamer maakt ook nog de site:
www.klimatosoof.nl, over de klimaatverandering.
Alle donaties zijn welkom,
maar wie € 25 of meer doneert kan ook nog eens kiezen uit twee interessante
boeken bij wijze van welkom.
De donaties aan de Groene
Rekenkamer zijn overigens
aftrekbaar voor de belasting, we zijn erkend als
‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).
U kunt online doneren
(PayPal en iDEAL), U
kunt contact opnemen
om een acceptgiro te
vragen of rechtstreeks
doneren op banknr.
101059779 t.n.v. de
Groene Rekenkamer,
Lelystad.
Alvast hartelijk dank!
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