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Regjeringenved Kunnskapsdepartementet
har lansert et prosjekt med den ambisiøse
"Vitenskapsåret2011". Startbenevnelsen
skuddetgikkden 23. desember2010 i form
av en kronikk, hvor forskningsminister Tora
Aaslandpresenterteprosjelctetsformåh "I
Vitenskapsåret2011 skalvi stille de store,
gode,viktige, vanskelige,lcitiske og nysgjerrighetsdrevnespørsmålene".

nom å sdlle de utfordrendespørsmålene'
Tvertimot er nettopp dette et saksfelthvor
journalistenei særligstor grad har utmerket
segved ukritisk å videreformidleautoriserte
oppfatningerog "politisk korrekte" holdninger,hvor "de godehensikter"veier mer enn
de vanskeligerealitetene

Journalister som trosvitner
Ar den såkalte"klimadebatten"* internasjonalt men ikke minst i Norge * er blitt ,
Blant dem som var raskt ute med å ta opp
ekstremtpolitisert, synesknapt noen å ville
utfordring, finner vi
forskningsministerens
bestride. Et påfallendetrekkved debatten
som repliMarg-redaktørenBjørn Vassnes,
politiseringener
serteat: "Kom gjernemed de "store" spørs- er imidlertid i hvilken grad
blitt drevetfrem av journalistikken. Man
målene. Vi trengerdem. Men vi kommer
konspirasjonsteori
ingen vei før vi ogsåtør stille de utfordrende behøverikke ry til noen
for å kunne konstatereat journaliststanden
spørsmålene".
har stått frem som de ivrigstetrosvitnerog
for politisk etablerte,opplesteog
fanebærere
Hvem er "vi"? Forskerneselvsagt,såmt"sannheter"
om fysiskeårsakssamiallfall i prinsippet - ogsåallevi andre' Men vedtatte
et ensrettettrosgrunnlag
kanskjespesieltde som bærerdet offentlige menhenger.Med
grad norskejournalister
har
i
særlig
plass
på
ordskifteog den offentligemeningsdansegrollen som vokpåtatt
med entusiasme
nelse,forvalterneav den definisjonsmakrereav en politisk definert angiveligvitenten som sryrersamfunnsdebatten'nemlig
skapelig"konsensus".
journalistene.
Og her er det ar vi møter veggen'ved at
kunnskapog bevissthetom vitenskapsåå si
er fraværendei norskemediaog offentligseg
het, noesom blant annetmanifesterer
forskningsved at det ikke finnesansatte
journalisteri norskeaviser' At den almene
forståelsenav vitenskapeligkunnskapog
metodeer svak,er ifølgeVassneskommet til
uttrykk blant anqet i skepsisentil klimaforskningen. Dette kan megetvel væretilfelle,
,rt.., * det syneshelt klart hvorhen forfatteren egentligvil med denneformuleringen'
Foråtteren av foreliggendeartikkel vil for
sin del anføreat i den grad det gjør seggjeldende skepsistil klimaforskningeni norsk
samfunnsdebatt,såkan dette tilskrivesforskerneselvi like høy grad som formidlerne
(journalistene)'Uansetter dette ikke en
skepsissom media har oppmuntret til gjen-

I Norge er det fremfor alt Aftenpostenmed
sin visionæreapokalyptikerOle Mathismoen som har gått i bresjenmed denneform
for forkynnelses-journalistikk.Han har
likevel langtfravært alene: I såmåte har rekappesom å fremstå
stenav pressekobbelet
på Den Rette
lyktebærere
misionerende
som
er såvisst
i
flokk,
journalister
løper
Vei. At
observasjon'Men
ingen oppsiktsvekkende
på dette feltet har fokkmentaliteten bidratt
til e., d.*onisering og intimidering av aile
som ikke måtte høre hjemme i de troendes
rekker,noe som igjen har ført til en skremmendegrad av ensrettingav den offentlige
debatt'
Klimabølgen * debattenog denspremisser
Som en tsunami-lignendefodbølge har
dagensnorskeklimadebattrullet oveross' I
2AA7var det 1046 oppslagder global opp7g
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varming ble nevnt i landetsstørsteaviser,
mor 129 i2002. Siden2007 har nivået
stabilisertsegpå drøyt 1000 oppslagpr. år
(1013i 2010).

feilkilder. Svikterett enesteledd i kjeden,
sammen.Svikter
åller heleresonnementet
hinsides
flereledd,havnerresonnementet
enhverredningsoperasjon.

Det later til å ha blitt væreet lrav i tiden at
"alle"skalmenenoe om klimaetpå vår klode. Og ikke baremenenoe, men menedet
samme. Slikt blir det ikke noen særligspenstig debatt av. Samfunnetsopinionsdannere
meddelersegimidlertid fortløpendei media
med oppfatningerom klimaet og dets komponenter,og ikke minst, med synspunkter
på selve"klimadebatteri', - ufortrødent,
og uten i synderlig
med berydeligsuffisanse,
grad å stille spørsmålved debattenspremisser. Det burde kan hendelikevel grøres'
- hyppigere,med rydelighetog med kritisk
blikk? Det er når motforestillingerpå det
plan manelementære
helt grunnleggende,
gler,at det kan bæreriktig galt av sted.

Dette er en forståelsesom med fordel kan
anvendespå en av vår tids mestpopulære
myter - forestillingenom den angivelig
globaleoppvarming.
menneskeskapte
Dogmet og dets bærendepostulater
"Teorieri' - eller retteresagt"tesen"eller
"forestillingen"- om den menneskeskapte
globaleoppvarmingbestårav en kjedesom
i noe forenkletform bestårav følgende
postulater:

Menneskeligvirksomhet (spesieltforbrenning av karbon) har resulterti en øket (og
stadigøkende)CO2 -andelavJordens
atmosfære.Denne økningenfører til en
forsterketdrivhus-effekt,som i sin tur
har medført eller vil medføreen økning i
Slik klimadebattenutspiller segi media,
gjennomsnittstemperatur
bestården i alt overveiendegrad av påstan- jordatmosfærens
"global
oppvarming'.
der,motpåstander,tolkninger og antagelser populærtkalt
dette dreier segom,
forstå
hva
bedre
å
For
i
vedrørendeenkeltfenom€ner'Gjerne
ta
en titt på selve
nyttig
å
det
være
kan
forenkletform: Isensmelter,havetstiger'
atmosfæren- å gi ossselvet begrepom hva
isbjørnendør osv.- eller motsatsenat så
kanskjelikevel ikke er tilfelle. Det dreier seg den egentliger for noe. Jordensatmosfære
i
gjennomgåendeom pro 8c con argumenter bestårav følgendekomponenter,angitt
prosentandeler:
om forhold som stort seff kan rubriseres
78,A8o/oNitrogen
ledfall
i
beste
"anecdotal
evidence",
som
20,95 o/oOksygen
sagetav eller pakket inn i mer eller mindre
- i hovedsak
0,94 o/oDiverseedelgasser
vederheftigeforskningsdatasom går på fragArgon
mentet av virkeligheten. Interessantnok - i
0,03 o/oKarbondioksyd- (CO2)
hva
belyse
og for seg- men knapt egnettil å
I dllegg kommer mindre mengder- tilden selsommetanken om "menneskeskapt
sammenunder dn promille - Hydrogen
global oppvarming" bunner i.
og Metan (CH4).
(Tilsammen100,00o/o)
Her har vi i realiteteni giøremed en trosseming (et dogme)som bestkan beskrives
som en kjede beståendeav en seriemer eller
mindre svakeog tildels usannsynligeledd.
Men ingen kjede er sterkereenn denssvakesteledd. Det gjelderogsåårsakskjeder.Jo
flereledd, destoflere usikkerhetsåktorerog
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Dette er et forenklet normalbilde- "ren,
tørr luft". I virkeligheteninneholder
atmosfærenogsåtil enhvertid varierende
mengdervanndamp,som imidlertid ikke
utgjør noen fastbestanddelav atmosfæren,

11:i::.i::j

Fra havet mellom Svalbard og Grønland, apr[20A7 . Foto: Arvid Sveen

men inngår i et evig kretsløp(fordampningl
nedbør)mellom luft, jord og venn. Denne
vanndampen,i form avJordensslqydekke,
står for mellom 98 og 99 o/oav den naturlige
drivhus-effekten,som gjør atvår klode er
beboelig.

svinnendesmåvolumenesom vi her taler
om * vanskeligvil kunne forårsakenoen
totale
signifikant endring i jordatmosfærens
sammensetningennsitemperaur. Spørsmål
av naturvitenskapeligkarakterbør imidlertid ikke søkesbesvartut ifra antagelser(om
enn aldri sårimelige),men på grunnlagav
tesdngav påstanderog hypotesergjennom
CO2 utgjør med andreord 3110000eller
jordatmosfæren,
etterprøvbareeksperimenterog empiri.
tre tiendedelspromille av
Ifølge den p.t. roneangivendeoppfatning er
dvs. en forsvinnendeliten andelay totalen.
Denne andelenhar vært tilnærmetkonstant det imidlenid nettopp den antatteøkningen
CO2-innhold som har
av jordatmosfærens
i historisk tid. Blånt mangeforskereer det
rikignok en utbredt oppåtning at det har
en såvelsignifikant som dntydig effekt på
funnet sted en vissøkning i løpet av de siste Jordensklima. Og dette forlangesdet at
man skal tro på, hvis ikke risikererman å bli
hundre til hundre og femti år. En hyppig
referertantagelsegår ut på at det dreierseg
stempletsom "umoralslC'.
o/o
om en økning på ca. 30 (fta 0,028 til
0,O37o/o),andreopererermed vesentligmer Ifuitiske spørsmål- og "Det svakesteledd"
beskjednetall. Slike anslager beheftetmed Til de postulatersom inngår i tesenom den
globaleoppvarmingmå
menneskeskapte
betydeligemetodiskeusikkerheter,og er
man med rimelighet kunne stille følgende
vanskeligverifisdrbare.
Rent umiddelbart synesdet rimelig å anta at elementærefor ikke å si banalespørsmål:
denneeventuelleøkningen- gitt de for81
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' Foreligger det egentlig noe empirisk
materiale (måledata e.l. som tilfredsstiller
elementærevitenskapelige krav til robusthet
og stringens) som tyder på at det faktisk har
funnet sted noen slik oppvarming i løpet av
de siste 100 til 150 år? Dernest, og i så fall

er det dermed gitt at det består en uwerydig
årsakssammenheng,dvs. at førstnevnte er
årsak og sistnevnteer virkning?
. Er det vitenskapeligpåvistar den eventuelle økning av CO2-innholdet i atmosfæren
som antas å ha funnet sted gjennom de siste

- vet man sikkert at noen slik oppvarming
finner sted nå? Og kan man - av den grunn
eller eventuelt av andre grunner * hevde
med sikkerhet at en slik oppvarming vil skje

100 til 150 år, åktisk skyldesmenneskelig
virksomhet? Og om så skuile være tilfelle,
kan man av den grunn postulerenoen
mellom en slik antagelse
årsai<ssammenheng
det også skulle foregå
om
at
og antagelsen
"global
oppvarming'?
en såkalt
Enkelte forskere vil uwilsomt svare et riktignok betinget - "j"" på ett eller flere av
ovennevnte spørsmåI. Langt de fleste vil
imidlerdd reservereseg mot noen eller alle,
iallåll når spørsmålenestilles i en så konkret
form. Men hele forestillingen om den rnenneskeskapteglobale oppvarmingen hviler
nettopp på den forutsetningen at alle disse
spørsmålene kan besvaresmed et lcategorisk,
dnrydig og ugjendrivelig "ja".

i tiden fremover?
. Er det virkelig påvist noen entydig sammenheng mellom en eventuell forsterket
drivhus-effekt og en eventuell derav følgende økning i atmosfærensgjennomsnittstemperatur? Er angjeldende fysiske prosesser
(hvorav drivhus-effekten kun er 6n) virkelig
så enkle at noe slikt kan hevdes med en
rimelig grad av troverdigher?
påvist
' Er det med rimelig grad av sikkerhet
at en eventuell øket andel av CO2-innholdet i atmosfæren vil føre til noen forsterket
drivhus-effekt? Er ikke drivhus-effekten et
produkt av samspillet mellom mange faktorer - prosessersåvelsom substanser?Er
det virkelig så at CO2 i så måte skiller seg
ut (selv om det korrigeres for denne gassens
relativt høye evne til å absorbere langbølget stråling) som en substans med radikalt
annerledes- og dermed spesielt utslagsgivende * egenskaperenn atmosfærensøvrige
klimagasser?
. Forutsatt at det kan dokumenteres (f.eks'
ved historiske data) en sammenheng mellom høyt CO2-nivå og temperaturøkning,
M A RG1# z-zo1i

Forfatteren av disselinjer sitter for sin del
ikke inne med noen bastant åsit i form av
klare, kategoriske og ugjendrivelige s\'ar hverken av bekreftende eller benektende
art - på de enkelte spørsmålenesom ligger
til grunn for forestillingen om den "menneskeskapteglobale oppvarming". Dette
er imidlertid - og nødvendigvis- nettoPP
de "utfordrende spørsmålene"som man må
stille seg dersom forståelsen av dette sakskomplekset skal være tuftet på kunnskap
istedenfor oYertro.
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Man kan ikke dikte eller drømme seg bort
fra det åktum at hele forestiliingen om
den menneskeskapteglobale oppvarming
hviler på den feilaktige forutsetningen at det
nettopp foreligger et slikt komplett sett av
dnrydige svar som kan danne solide ledd i
en robust "beviskjede". Og det er på dette
punkt at det svikter: Teorien om en årsakssammenheng mellom menneskelig virksomhet og en angivelig "global oppvarming" er
i virkeligheten en konstruert "årsakskjede"
som gjennomgående består av en serie svake
ledd.
Tilhengerne av tesenom den menneskeskapte globale oppvarming viser gjerne dl
råpportene fra FNs Klimapanel (IPCC).
Disse støtter seg på funn fra et større antall
modellsimuleringer. En modell kan være et
interessant verktøy for illustrasj onsformåI,
men er intet bevis - den viser bare hva som
er resultatetav de postulatenesom lbres inn
i modellen.
Det vanligste argrimentet for at den globale
oppvarmingen er menneskeskapt,er at
denne oppåtningen forfektes av "alle" autoriteter på området. "Awikerne" stemples
som useriøsetullebukker. Dette er et argument som åktisk ikke medfører riktighet
* det foreligger på ingen måte en slik massiv
faglig enighet som det hevdesi media. Men
om så var? Godtfolks tillit til autoritetene
kan være rørende- og stundom til og med
berettiget - men har aldri vært noen garanti
for ufeilbarlighet.

Tio versus wil
For å kunne vurderesseriøst,må en teori
være objektivt etterprøvbar, og ha et empirisk fundament. Et trosgrunnlag kan være
rosverdig, respektabelt og endog nyttig til
sir bruk, men kan ikke erstatte dokumentert eiler dokument6rbar kunnskap når det
gjelder å forstå frsiske årsakssammenhenger.
Der er heller ikke slik at tro og wil bestandig er to likeverdige posisjoner, i et angivelig symmetriforhold hvor det påhviler den
upartiske og redelige rapportør å lytte til
beggesider med samme åpne sinn, - med
andre ord, slik som man lytter til begge
sider i en væpnet konflikt eller i en politisk
eller religiøs diskusjon. Naturvitenskapen
er bare ikke slik. Hverken krigens lover
("makt er rett") eller demokratiets lover
("flertallet har rett") gjeider i vitenskapen.
Ei heller den regel som gjelder for den dannede diskurs om religiøse spørsmål - at tro
og wil er like akwerdige posisjoner. Vitenskapelige spørsmål avgjøres hverken med
makt, diktat, flertallsbeslutningereller trosbekjennelser. Hverken politisk diktat eller
tro har her noen legitim plass. I vitenskapen er det testing av påstanderog hypoteser
gjennom etterprøvbareeksperimenterog
empiri som gjeider. Vitenskapens vesen og
dens dynamikk består i at etablerte, toneangivende oppfatninger utfordres og gjøres
gjenstand for kritiske spørsmål. I spørsmål
om vitenskapelig usikkerhet er det derfor så å si pr. definisjon - skeptikernesom har
rett og de troende som tar feil. Men i den
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politiserreklimaforskningensom dominerer
dagensvirkelighet,er dissegrunnleggende
premissenetilsidesartdl fordel for en forskning som tilstreberå "bevise"et politisk
definert sett av antagelser.(Bemerkat både
IPCC og detsnorske"filial' Cicero i så
henseendeoperererpå grunnlagav bundet
et fundamenmandat). Dette representerer
talt awik fra den vitenskapeligetilnærming,
slik dennehar uwiklet segsidenÆsop (jfr.
fabelenom fluen og hølvognen),Protagoras
("mennesketer alle tings må1")og Aristotelesog frem til vår egentid.
Dette er noe som fremkallerikke barefrustrasjonmen fremfor alt bekymring hos dem
blant osssom fortsattmenerat politiske
beslutningereller trossetningerikke har
noen plassi frembringelseav vitenskapelig
erkjennelse.
Ti'osforestillingenom den menneskeskapte
globaleoppvarmingkan vanskeligseså
oppfrlle de kriterier som gjelderfor at en
antagelseskal kunne kallesen hypotese,og
langt mindre en teori. Det er ikke dermed
sagtat "teorien" nødvendigviser gal. I
virkelighetensverdener alt i prinsippet
mulig, elleria-llålltenkelig. Men i mangel
av noen form for troverdigbegrunnelsehar
antagelsenlikevel formodningenmot seg.
Inntil påviseligbeleggfor noe annetmåtte
foreliggehørerden hjemmei overtroensog
mytenesverden,
Forskningensvesen:
Bevisbyrdeog kvalitetssikring
I en tale til FNs Generalforsamling9. mai
2008 hevdetGro H. Brundtlandat det
er umoralskå wile på tesenom den menneskeskapte
globaleoppvarming. En slik
uttalelsefremstårsom et kroneksempelpå
hvordan en trossetningkan opphøyesdl et
kategoriskimperativ gjennom tilsidesettelse
av selvegrunnprinsippetfor all vitenskapelig
forskning. Å stille kritiske spørsmål- med
MARG#1-2-2011
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wilen som drivkraft - er og blir forskningens moralske raison d'€tre.
Et ankepunkt som "de klimafrelste" til stadighet har fremført mot "klimaskeptikerne",
er at dersom de sistnevnte virkelig er seriøse
forskere, så burde de kunne fremlegge sine
forskningsresultater i de relevante åglige
fora. Bare på den måten, hevdes det, vil
skeptikerne kunne vise at de har noe å fare
med, og ikke bare drive med dilettantisk
synsing. Som et eksempel på denne type
argumentasjonhitsettesfølgende uttalelse,
fremsatt i en artikkel av geologen Reidar
Miiller og glasiologen Olav Orheim:
"Men hvorfor tar ikke klimaskeptikerne dis'
se debattene i fagmiljøene og i de vitenskapelige tidsskriftene før de går ut i mediene?
På denne måten kunne de fått kvalitetssikret
sine idder gjennom fagfellevurdering, som er
forskningsverdens beste måte for å etablere
kunnskap".
En ting er at påstandenom at de såkalte
klimaskeptikerne blant forskerne ikke tar
dissedebattene i fagmiljøene, rett og slett er
feil. Tvertimot foregår den åglige debatten i stadig større omång og intensitet i det
offentlige rom som omfatter såvel ågmiljøene i sneverforstand som "mediene" - og
de sistnevnte omfatter selvsagtogså "de
vitenskapelige tidsskriftene".
Men akkurat d6t frr være så sin sak. Det er
i den siste delen av ovennevnte sitat - når
Miiller og Orheim uttaler seg om behor.et
for kvalitetssikring av idder gjennom fagfellevurdering, at de avslører en grunnleggende
brist i sin forståelseav forskningensvesen.
Dette er alvorlig, fordi deresinnvending virker tilsynelatende fornuftig - skai man ikke
kunne stille samme faglige krav til begge
parter i en vitenskapeligdebatt?
Nei, det er nettopp det man ikke skall
Resonnementetlegger her til grunn at det
beståren symmetrirelasjonmellom de to si-

::r

*Hqgry@iweswffi,@F4.i:BlrLrl:

* ='- * '

*

t

: l : '' . ,

:.l:;1.

':--.,,;
+r, , .i

',.,
- i.'. r." :. :il J
Fra havet mellom Svalbard og Grønland, april2007. Foto: Arvid Sveen
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der - på den eneside "de klimafrelste"og på
den annenside "klimaskeptikerne"- i den
forstandat det påhvilerbeggeparter en lik
bevisbyrdeeller behovfor å få kvalitetssikret
sine idder. Men slik er det io ikke.

premissleverandører - og stundom også som
pådrivere for politiske beslutninger tuftet
på deresposisjoner- heller enn å stille de
kritiske spørsmåleneved det vitenskapelige

Det er den som lufter en id6, formulerer
en hypoteseeller fremkasteren påstandom
- in casutesen
en gitt årsakssammenheng
globaleoPpvarom den menneskeskapte
ming - som har bevisbyrden,eller nærmere
bestemt,behovfor kvalitetssikring. Og den
kvalitetssikringener det nettopp skeptikerne
som utøv€r,ved å'stille de nødvendigekritiske spørsmåI.Skepsiser ingenidd, hypotese
eller påstandsom behøverå kvalitetssikres.
Skepsiser wertimot den tilnærming eller det
verktøyetsom bør værehovedelementeti
som i de ovensiterte
den fagfellevurderingen
linjer - noe bombastisk,men langt på vei
riktig - blir betegnetsom forskningsverdens
bestemåte for å etablerekunnskap.
lJansetter det be\ymringsfullt når media
i i den grad som tilfellet er (globaltsåvel
som i Norge),har valgtå spillerollensom
medspillerefor makthaverneog deresåglige

Problemetfor journalisteruten naturvitenskapelig utdannelsesbakgrunn er at de
ikke er i stand til å bedømme debatteneut
ifra deres vitenskapelige innhold. At det
er behov for kompetansehevning i så måte
og at avisenekunne være tjent med å ha
en forsknings.iournalist i sine rekker, er det
lett å væreenig i. Det er neppe rimelig å
forlange at aviser og journalister (mer enn
oss andre) skal kunne innfri "den ideale fordring" om toppkompetanse på alle ågfelter.
Derimot er det alltid betryggende å kunne
se at pressenlever opp til rollen som "den
fierde statsmakt" - fremfor alt ved å stille
kritiske spørsmål ved oppleste og vedtatte
"sannheter" og ikke ålle for fristelsen til å
være talerØr for de til enhver tid etablerte
øvrigheter og interesser.

eiler erkjennelsesmessigegrunnlaget.
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