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Vanlig strategi för kortsiktig politisk framgång: 
 

*Måla upp diffusa framtida hot av typ global uppvärmning 
eller terrorism som lätt förstärks av dagens bildmedia 
 

* Använd framstegsparadigmet - påstå att allt ska bli bättre 
med hjälp av slagord som hållbar utveckling 

 
 

 

Hållbar utveckling 
 

Begreppet hållbarhet riskerar att medföra en politisering av naturvetenskapen. 
Klimatfrågan har blivit ett exempel på detta. 
 
Historik: Budskapet hållbar utveckling (sustainable development) lanserades av 
Brundtlandkommissionen i anslutning till FN:s stora miljökonferens i Rio 1992. 
Ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer bakas ihop till denna ospecifika 
formel som kan accepteras av nästan alla politiska inriktningar. Efterhand har 
begreppet alltmer använts för att politiskt sälja in olika verksamheter inklusive 
forskning vid universitet och högskolor. 
 
Naturvetenskap: Mål för hållbarhet leder lätt till en okritisk tro på att inte bara 
ekonomi och sociala förhållanden utan även naturvetenskap kan styras politiskt. 
Tvågradersmålet exemplifierar detta. Naturvetenskap riskerar då att försvagas 
som oberoende kunskapsbas.  Just klimatfrågan kopplas nu starkt till hållbarhet.  
 
Politiker: Politiker som Al Gore har särskilt starkt lyft fram en övertygelse om 
att människan kan styra klimatet via minskade utsläpp av växthusgaser. Utifrån 
hållbarhet har just Gore prisats särskilt och hans film har visats okritiskt även för 
utbildning. 
 
Ekonomer: Ledande ekonomer som Stern har följt upp med dramatiska siffror 
på såväl den tilltänkta förödelsen som på insatserna för att förhindra denna. I 
hållbarhetens namn rycker alltfler ekonomer in och budskapet att politiker kan 
och måste ”lösa klimatfrågan” stärks ännu mer.  
 
Rapporten: Oberoende forskare gör nu insatser till naturvetenskapens försvar 
gentemot klimatpolitik och politiska hållbarhetsmål. Denna rapport kan ses som 
ett bidrag i miljövetenskapligt perspektiv. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stern_Review�
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 Kemihuset på Chalmers 
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 Historik 1:  
 Koldioxid på Chemicalnet 
 Historik 2: 
 Debatt om klimatfrågan  
  
  
               foton - författaren 
 
 
 
 

Koldioxid och temperatur 
 
Utsläpp av koldioxid kan långtifrån åstadkomma två graders global höjning av 
temperaturen till 2050.  
 
Växthuseffekten: Avgörande är att temperaturhöjningen avtar snabbt med en 
ökande halt av koldioxid. Ökade utsläpp i linje med nuvarande trend kan ge en 
globalt ökad temperatur på mindre än 0,5 ◦C till 2050. Därefter blir effekten på 
temperaturen ännu svagare. 
 
Minskade utsläpp: Radikala minskningar på 20-30 % av nettoutsläppen av 
koldioxid föreslås nu av EU. Detta skulle göra att koldioxidhalten ökar något 
långsammare och kan ge ca 0,2 ◦C (men inte 2 ◦C) lägre temperatur till 2050. 
Kostnaden för detta beräknas bli tusentals miljarder dollar. 
 
Tvågradersmålet: Ett globalt tvågradersmål framstår alltså som vilseledande 
eftersom det rimligen uppfylls utan insatser mot utsläpp. Klokt nog åtog sig de 
ledande utvecklingsländerna Kina, Indien och Brasilien heller inga restriktioner i 
Köpenhamn utöver förnuftig resurshushållning. 
 
Omhuldad myt: Under Sveriges ordförandeskap i EU har statsministern i var 
och varannan intervju hänvisat till tvågradersmålet som motiv för kraven på 
minskade utsläpp. I bakgrunden finns FN och dess via målet hållbar utveckling 
politiserade klimatpanel IPCC. Detta organ har märkligt nog knappast alls 
markerat ens mot uppenbara fel och överdrifter som framförs i hållbarhetens 
namn. 

http://www.chemicalnet.se/iuware.aspx?pageid=792&ssoid=76230�
http://www.fakultetsklubb.chalmers.se/Groups/evenemang/klimatfragan_-_debat�
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 Sverige under isen Lilla istiden  

 Tåget över Bälten Midvinternatten 

 Frusen står åkern Pinatubo 

 Kylans offer  Elpris 

   
 
 
 

Nedkylning och istid 
 
Särskilt för norra Europa framstår nästa istid som det största klimathotet. Det är 
därför märkligt att just EU så starkt betonar risken för global uppvärmning. Att 
påminna om nästa istid kan ge en rimligare balans i klimatfrågan. 
 
Koldioxid och nedkylning: Höga halter av växthusgaser motverkar nedkylning. 
Utöver vatten är koldioxid då ofarligast och nuvarande förhöjda halter kan vara 
en tillgång. För att förhindra en katastrofal nedkylning kan det kanske också bli 
aktuellt att släppa ut mer potenta men samtidigt också riskabla växthusgaser som 
flyktiga fluorkolväten. 
 
Partiklar mot uppvärmning: Naturlig uppvärmning på ytterligare någon grad 
före en kommande istid kan knappast helt uteslutas. Ett sätt att snabbt motverka 
uppvärmning är då utsläpp av lämpliga partiklar på hög höjd. Vulkanutbrott har 
illustrerat effekten. 
 
Koldioxid - 350: Att som nu framkastas sänka koldioxidhalten till 350 ppm ger 
däremot liten effekt till oerhörda kostnader. Sänkningen är dessutom möjlig att 
nå först på uppemot 100 års sikt. Då kanske världen i stället önskar motverka en 
ny istid. 
 
Balans: En mycket viktig klimatfråga har alltid varit och kommer alltid att vara 
anpassning av mänskliga aktiviteter till varierande regionala klimatförhållanden. 
Att påstå att torka, översvämningar, stormar och missväxt beror på utsläpp av 
koldioxid är däremot snarare ett bedrägeri mot än ett stöd för utsatta människor.  

http://www.sgu.se/sgu/sv/geologi/klimat/klimat_del3.html�
http://en.wikipedia.org/wiki/Little_Ice_Age�
http://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A5get_%C3%B6ver_B%C3%A4lt�
http://www.kolumbus.fi/seanhype/luckan/tomten/1_tomten.html�
http://sv.wikisource.org/wiki/H%C3%B6gt_bland_Saarij%C3%A4rvis_moar�
http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Pinatubo�
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kylan-och-snon-kraver-offer-i-europa-1.1017072�
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article697840.ece�
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 GISS  Politiker 
  IPCC 
 HadCRU  Media  
 
 Climategate Climategate Climategate 
 Wikipedia Times Newsmill 
  
 
 
 
 

IPCC och Climategate 
 
Den naturvetenskapliga trovärdigheten för IPCC har länge varit ifrågasatt och 
fick en definitiv knäck genom avslöjandena i Climategate senhösten 2009. 
 
Hockeyklubban: En allvarlig kris för IPCC kom när grunden för den omtalade 
hockeyklubban vacklade och därmed hela IPPC:s klimatrapport 2001. Klubban 
trollade bort klimatvariationer som är välkända från Europas historia. Michael 
Mann bakom klubban är nära kopplad till NOAA i USA som står för klimatdata 
i samverkan med NCDC. 
 
Amerikanska GISS: Ett av två ledande institut för globala temperaturmätningar 
är GISS i New York som liksom NOAA samverkar med NASA. Institutets chef 
James Hansen målar upp dramatiska katastrofscenarier som även klimatforskare 
reagerar mot.  
 
Brittiska HadCRU: Den andra huvudaktören inom mätbaserad klimatforskning 
bakom IPCC är brittiska HadCRU. Någon vecka före Köpenhamn publicerades 
hackad mail för flera år från institutet och dess chef Phil Jones. Denna visade på 
manipulering av både klimatdata och vetenskaplig publicering och dessutom på 
inblandning även av Mann och andra nyckelforskare bakom IPCC. Jones avgick 
och utredningar startades vid universitetet. Affären har döpts till Climategate.   
 
IPCC: Klimatforskning kopplad till IPCC har framgångsrikt mångdubblat sina 
anslag och gjort mängder av forskare beroende av myten att människan förstör 
klimatet via utsläppen av växthusgaser. Samtidigt har både klimatforskningens 
naturvetenskapliga och dess etiska trovärdighet alltmer raserats.   

http://sv.wikipedia.org/wiki/Climategate�
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6936289.ece�
http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/27/betydelsen-av-climategate�
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_E._Mann�
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hansen�
http://en.wikipedia.org/wiki/Phil_Jones_(climatologist)�
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 Afrika och Europa Latinamerika och Spanien  
 Indien och England Algeriet och Frankrike 
 Brasilien och Portugal Kongo och Belgien 
 Kina och opiumkrigen Indonesien och Holland 
   

Hur ser omvärlden på krav från EU 
med dess gamla kolonialmakter? 

 
 
 
 

Global rättvisa 
 
Försöken från Sverige och EU att via tvågradersmålet inta en global ledarroll i 
Köpenhamn betraktas efteråt milt uttryckt som misslyckade. I stället tog ledande 
utvecklingsländer över i samverkan med USA. 
 
Utmanande förspel: Inför Köpenhamn försökte EU och dess ordförandeland 
Sverige i anklagande ton få med USA och utvecklingsländer inklusive Kina på 
procentuella utsläppsminskningar. För USA måste det ha framstått som märkligt 
att ett närmast fossiloberoende Sverige kommer med sådana krav. För en nation 
som Kina är kraven oacceptabla med hänsyn till möjligheter för utveckling.   
 
Kolonialismens skugga: Historiskt är det knappast läge för EU att ställa krav på 
utvecklingsländerna. England, Spanien, Portugal, Holland, Belgien och andra 
EU-länder har utnyttjat större delen av världen som sina kolonier och byggt upp 
ett eget välstånd med hjälp av andras naturresurser. 
 
Resursfördelning: Utsläpp av koldioxid per capita kan betraktas som ett mått 
på förbrukning av resurser. Västvärlden ligger då flera gånger högre än de flesta 
andra nationer. Många menar att detta är en grundläggande orättvisa som måste 
angripas. Utvecklingsländer måste då få använda sina egna naturresurser.  
 
Skadestånd efter bistånd: Centralt i Köpenhamn blev nu kraven på ersättning 
från rika länder för deras mycket högre resursförbrukning. Räknat på värdet av 
alla förbrukade fossila resurser motsvarar det stora omfördelningar. Med hänsyn 
till global rättvisa kan det vara ett viktigt framsteg att ersätta begreppet bistånd 
med det mer rättvisande begreppet skadestånd. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Afrikas_avkolonisering�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fronten_f%C3%B6r_nationell_frihet�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Brasiliens_historia�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kongo-Kinshasa�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Andra_opiumkriget�
http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=43&vid=290�
http://maps.grida.no/go/graphic/national_carbon_dioxide_co2_emissions_per_capita�
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    Solnedgång kl 15 över både 
    Västsverige och Köpenhamn 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copenhagen Accord 
Bilden av EU - fiasko?   Bilden av EU - fiasko? 

 
 
 
 

Fredag 18 december 
 
Klimatkonferensen är inne på sitt sista dygn. Köpenhamn är iskallt vintrigt och 
ger delegater, journalister och demonstranter anledning att fundera över om 
uppvärmning eller istid är värst. 
 
Saab tar över: President Obama kommer flygande från USA. Klockan femton 
slår bomben ned i Sverige. Ekot rapporterar då att GM med amerikanska staten 
som huvudägare överraskande lägger ned Saab i Trollhättan. Är detta en politisk 
markering mot Sverige, en klimatinsats mot bilens koldioxidutsläpp eller är det 
bara en egendomlig tillfällighet? 
 
Diplomati i Köpenhamn: Ryske presidenten reser hem tidigt med de signaler 
det ger mot EU. Obama samlar Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika (BASIC) 
till en överenskommelse där EU:s utsläppskrav inte alls tas upp. Valet av länder 
markerar en global ordning där utvecklingsländer tar över ledarskap och gamla 
kolonialmakter inom EU betyder mindre. 
 
Avslutning: Obama flyger hem till ett än mer vintrigt Washington. På lördag 
morgon får arrangörerna och EU sy ihop en deklaration som bygger på de fem 
nationernas överenskommelse från fredagen. De inom Europa så dominerande 
ledarna från Storbritannien, Frankrike och Tyskland framstår liksom Barroso 
och Sveriges stats- och miljöministrar som marginaliserade i klimatfrågan. 

http://en.cop15.dk/news/view+news?newsid=3066�
http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=6259&Itemid=98�
http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article6316016.ab�
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 Julklapp 1 
 mot klimathysteri 
  
 Julklapp 2 
 för miljöinsatser 
   
 
 
 
      Svensk julgran julafton 2009 
 
 
 

Ett svenskt perspektiv 
 
I bästa fall kan chocken i Köpenhamn bidra till att reella viktiga miljöfrågor åter 
prioriteras i Sverige. 
 
Bileffekt: Nedläggningsbeskedet för Saab fick svenska politiker att tystna eller 
dämpa tonen i klimatfrågan. Efter något dygn meddelades mycket oväntat att 
nedläggningen inte längre var definitiv.  
 
Svenska media: Television och gammelmedia kan sägas ha stått för en märkligt 
ensidig rapportering som nära följt de politiska partiernas linjer i klimatfrågan. 
Detta skiljer sig markant från fristående material på nätet och från rapportering i 
andra europeiska och särskilt utomeuropeiska medier. En förklaring kan vara att 
klimatfrågan används även för att nå andra mål på den politiska agendan som en 
mer positiv attityd till EU. 
 
Omprövning: Om enskilda politiker, makthavare och media vilseletts av eller 
vilseleder med tvågradersmålet är ofta oklart. Köpenhamn ger nu anledning till 
en snabb omställning. Flera kritiska svenska forskare har sedan en tid försökt 
underlätta detta genom information till såväl politiker som media. Även andra 
regeringar har informerats om svensk forskarkritik. 
 
Miljöval: Efter Köpenhamn har klimatfrågan sannolikt spelat ut sin huvudroll i 
svensk politik. I bästa fall försvinner det bedrägliga tvågradersmålet inför nästa 
riksdagsval utan att reellt viktiga miljö- och hälsofrågor dras med i fallet.  

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/65848.pdf�
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/72639.pdf�

