KONFERENS

Klimatförnekare
i farten
Sven Ove Hansson om klimat”skeptiker”.
Föreningen Klimatsans är en av de organisationer
i Sverige som bedriver propaganda mot den gängse klimatvetenskapen. I februari 2018 ordnade föreningen en
tvådagarskonferens i Mölndal. Föredragen var som väntat
inriktade på att försöka motbevisa de slutsatser om klimatet som FNs klimatpanel IPCC och praktiskt taget alla
aktiva klimatforskare har ställt sig bakom. Nästan alla deltagarna på Mölndalskonferensen var manliga pensionärer.
Enligt en av arrangörerna berodde avsaknaden av yngre
personer på att pensionärer i motsats till yngre personer
kan ”tala fritt”.
En av huvudtalarna på konferensen var den malaysisk-amerikanske astrofysikern Wille Soon. Han har tagit
emot motsvarande cirka 10 miljoner kronor i bidrag från
fossilindustrin för sina skriverier, som mest går ut på att
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klimatförändringarna skulle bero på variationer i solens
aktivitet (vilket den seriösa klimatforskningen tillbakavisar).
Soon är styrelseledamot i föreningen Clexit som propagerar för att Parisavtalet inte ska ratificeras. Dess ordförande är den brittiske UKIP-politikern Christopher
Monckton som också är känd för sina homofoba uttalanden.
Clexits svenske representant är geologen Nils-Axel
Mörner. Han framträdde på konferensen med ett föredrag där han påstod att världshaven inte stiger. (Satellitmätningarna ger ett annat besked.) För minnesgoda läsare
av Folkvett är Mörner ett välbekant namn. På 1990-talet
framträdde han som engagerad förespråkare för användningen av slagrutor. (Det var redan då sedan länge väl belagt att slagrutan ger utslag för rutgängarens förväntningar, ingenting annat.)
Som enda rikspolitiker deltog riksdagsledamoten
Jan Ericson (m) i mötet i Mölndal. På sin blogg propagerar han ivrigt mot klimatvetenskapen, och skriver att
Nils-Axel Mörner är ”världens kanske främsta forskare i
just havsnivåförändringar.” Men Ericson är i detta avseende inte representativ för sitt parti. Maria Malmer Stenergard, som är Moderaternas talesperson i miljöfrågor,
har mycket tydligt tagit avstånd från hans ståndpunkter
om klimatet och från hans medverkan i Mölndals-konferensen. Hon framhåller också att partiet tar klimathotet
på största allvar.
På sin blogg klagar Ericson över ”hur smal åsiktskorridoren är i klimatfrågan”. Han menar att klimatförändringarna ”har nästan blivit en religiös övertygelse för
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många”, men säger att “inget är helt svart eller vitt och det
finns faktiskt nyanser även i klimatfrågan.”
Jovars. För den delen är åsiktskorridoren väldigt smal
i frågan om jorden är platt eller klotformig. Det kanske
har blivit en religiös övertygelse. Men inget är helt svart
eller vitt… eller förresten, det kanske finns sådant som är
det? Källor
Kjell Vowles, ”Förnekelsen i Mölndal”, Klimatmagasinet Effekt
25/2 2018, http://effektmagasin.se/fornekelsen-i-molndal.
Kjell Vowles, ”M tar avstånd från förnekarkonferens” Klimatmagasinet Effekt 27/2 2018, http://effektmagasin.se/m-tar-avstand-fran-fornekarkonferens.
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