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UKESLUTT KLIMAKAMPEN

Viten og vantro

Eldrid Oftestad
eldrid.oftestad 

– Har du tid til å høre en 
 pussig historie? spør Knut H. 
Alfsen. 

Han er forskningsdirektør 
på Cicero Senter for klima
forskning og har deltatt mye i 
debatten om klimaendringer.

– Ja, kom igjen. 
– På et tysk nettsted om 

klima spørsmål skjedde det noe 
rart i fjor da det var vulkan
utbrudd på Island. Da det ble 
vedtatt flyforbud i Europa på 
grunn av askeskyen, utviklet 
det seg en debatt på nettsiden 
mellom de som var for og de 
som var imot flyforbud. Det 
viste seg at vi så den samme 
inndelingen i klimadebatten. 
Flyforbudmotstanderne var 
identiske med skeptikerne, 
mens forkjemperne mente at 
det var riktig å iverksette fly
forbud. 

Denne historien er ifølge 
Alfsen et eksempel på at det 
ligger en ideologisk holdning 
bak de ulike klimastand
punktene.

– Det er noe av problemet i 
debatten, mener han.  

– Vi ser det samme i 
 næringsspørsmål og for 
så vidt i lavkarbodebat
ten. Hvis du har et libe
ralt grunnsyn og mener 
at myndighetene skal be
grense reguleringen av privat  
 adferd, er du gjerne skep
tisk til at klimaproblemene  
er  menneskeskapte. Det 
 ideologiske dominerer over 
det rent faglige. Forskningsre
sultater kommer ikke tydelig  
frem i offentlige debatter, 
mens menigmannen uttaler 
seg skråsikkert. 

– Er det ikke bra at mening-
mannen engasjerer seg?

– Jo, men det faglige blir 
ofte borte i diskusjonen. 

På kryss og tvers. Ole 
Humlum , professor  i fysisk 
geografi ved  Universitetet 
i Oslo, er en av landets 
profilerte  klima skeptikere. 
Han er ikke så glad i 
kategoriseringen .

– Jeg mener ikke at 
miljø endringene ikke er 
 menneskeskapte, men at de 
også er naturlige. Derfor er 
jeg skeptisk til rapportene fra 
FNs klimapanel, forteller han.

Humlum er enig i at 
 debatten er spesiell fordi den 
er preget av store følelser fra 
begge sider, noe han selv har 
erfart i ulike debattfora.

– I begynnelsen ble jeg litt 

overrasket over reaksjonene, 
men nå er jeg blitt vant til det. 
Rent menneskelig kan jeg godt 
forstå at det handler om sterke 
følelser for de som mener at vi 
står overfor en stor katastrofe i 
fremtiden. 

Temperatur og utskjelling. 
«Klimadebatten er rimelig 
spesiell. Der gjelder andre 
regler og former for oppførsel 
mellom folk», skriver ansvarlig  
redaktør Nina Kristiansen i 
forskning.no.

– Debatten er preget av 
høy temperatur og utskjel
ling fra begge sider. Dessuten 
er det mange som ikke roper 
i det hele tatt, for eksempel 
forskere . De er redde for 
å havne i samme bås som 
skeptikerne .

Redaktøren opplever også 

at den generelle skepsisen til 
vitenskap vokser, og hun tror 
det først og fremst skyldes at 
vi utdanner oss mer og ikke er 
redde for å si hva vi mener.

– I utgangspunktet er dette 
sunt, men i klimadiskusjo
ner handler det i dag mer 
om politikk  enn fag. Det 
samme ser vi når temaene 
innvandring, kjønn og religion  
debatteres . Deltakere er 
redde for å assosieres med en 
bestemt  gruppe. 

Slik har hun det selv i hijab
debatten.

– Jeg er skeptisk til bruk av 
hijab fordi jeg vil at barn skal 
ha en nøytral barndom uten 
religiøse symboler. Og siden 
jeg har reist en del i Iran, har 
jeg sett hijabbruken på nært 
hold. Men siden jeg ikke vil 
assosieres med FrP og Hege 

Storhaug (informasjonsan
svarlig i tenketanken Human 
Rights Service. red.anm), lar 
jeg være å fremme mitt syn så 
høyt, sier Kristiansen.

En mann og poteter. – Å være 
skeptisk er helt i vitenskapens 
ånd, mener professor Ragnar 
Fjelland ved Universitetet i 
Bergen. Men sammenliknet 
med 50tallet er vi i dag mer 
negative  til akademia, mener 
han. 

– Da trodde han at forskning 
og teknologi kunne løse de 
fleste problemer, men i dag 
tenker vi ikke lenger slik. 
 Årsakene til dette kan nok 
diskuteres, men visse negative 
hendelser har gjort oss usikre, 
sier professoren i vitenskaps
teori. 

– Noen eksempler?

Vitenskapen har slått det fast. 
Så hvorfor tror vi ikke?

Miljøaktivister demonstrerte denne uken under klimatoppmøtet i Durban. To aktivister bar masker 
av Canadas statsminister Stephen Harper (t.h.) og EU-president Jose Manuel Barroso. 
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ViTEnSKapSSKEpSiS
Ifølge Eurobarometer-under-
søkelsen fra 2010 oppgir 35 
prosent av nordmenn at de 
er veldig interessert i viten-
skapelige og teknologiske 
oppdagelser. Europeisk gjen-
nomsnitt var 30 prosent. 
Vi er imidlertid skeptiske til 
at forskningen i større grad 
er avhengig av midler fra næ-
ringslivet. 65 prosent av de 
spurte nordmennene mener 
at privat finansiering gjør at vi 
ikke lenger kan stole på at for-
skere forteller sannheten.
NOVA opplever at flere er blitt 
mer skeptiske til forskere og 
forskning og at det er større 
og større frafall fra intervju-
undersøkelser.
Ifølge en undersøkelse fra 
NTNU i 2008 tror ikke folk på 
forskningsresultater i klima-
spørsmål før de følges opp av 
politisk handling.

KLimaSKEpSiS
FNs 17. klimakonferanse ble 
arrangert 28. november -  
7. desember i Durban i Sør-
Afrika. Målet er å reforhandle 
Kyoto-avtalen fra 1997 om 
utslippsreduksjoner.
Klimaskepsis er en samle-
betegnelse for mistro til det 
vitenskapelige grunnlaget for 
den menneskeskapte globale 
oppvarmingen eller konklu-
sjonene i rapportene til FNs 
klimapanel. 
Kjente norske klimaskepti-
kere er kjemiprofessor Ole 
Henrik Ellestad, naturgeograf 
Ole Humlum og professor i 
teoretisk astrofysikk Jan-Erik 
Solheim. Blant internasjonale 
kjente skeptikere finner vi den 
amerikanske fysikkprofesso-
ren Fred Singer, den svenske 
geologiprofessoren Nils-Axel 
Mörner og Texas-guvernør 
Rick Perry. 


