
DSM 2/2014  -  19

KLIMATLARM  
med totalitära drag

Politiker utnyttjar vårt behov av skuld

TEGE TORNVALL
Fackjournalist inom området 

bil-bilism-bilsport-transporter-fordonsindustri

FN:s klimatpanel IPCC och IPCC-troende 
klimatalarmister försöker skrämma oss 
med hotande global uppvärmning, orsakad 
av ökande halt av koldioxid i den marknära 
atmosfären. De försöker särskilt få oss att 
tro att denna ökning drivs främst av män-
niskans förbränning av organiska ämnen 
– och få oss alla att känna skuld för det.

Det har fått mig att skriva min bok 
“Solen driver vårt klimat. Vetenskap, debatt 
och politik”. Ett av dess kapitel behandlar 
hur påstått klimathot skapar skuldkänslor, 
som grund för planekonomisk politik med 
totalitära drag. Jag återger det här.

Hur påstått klimathot
skapar skuldkänslor

För tre av världens religioner är begrep-
pet skuld centralt: judendomen, islam 
och framför allt kristendomen. I alla tre 
religionerna - de abrahamitiska - bygger 
skulden på både kollektiv och individuell 
synd, att vi alla tillsammans och var och 
en för sig syndat ochalltjämt syndar. Men 
nu är det inte längre mot Gud utan mot 
Naturen vi syndar.

Det började redan med syndafallet, 
att Adam och Eva (= vi) åt av kunskapens 
frukt. Det fortsatte med bl.a. syndafloden,  
Babels torn och Sodom och Gomorra. 
Profeter avlöste varandra med förutsä-
gelser och varningar. Gamla testamentets 
händelser är till stor del gemensamma för 
alla tre religionerna och skildrar återkom-
mande straff och belöningar. 

För judendomen och islam var både 
Kristus och Muhammed profeter. För 
kristendomen är Jesus Guds son och 
förlöser med sitt lidande våra skulder. 
Det gör honom till både ett ouppnåeligt 
ideal och den som i vårt ställe bär våra 
skulder. Det är gripande och upphöjt men 
också en ständig ursäkt och tyvärr också 

grunden för att göra politik av religionen.
Med tron eller anspråket att företräda 

Gud sprider kristendom och islam sin 
världsliga makt med svärdet i hand. Det är 
de tämligen ensamma om bland världens 
religioner. Kungar och politiker ikläder sig 
Guds makt och styr och dömer oss. Det kan 
de göra genom att få oss att känna skuld 
och längta efter frälsning.

Naturen 
tar Guds plats

Detta sitter djupt och fast i vår kultur och 
civilisation. I dagens sekulariserade värld 
tar nu Naturen Guds plats i våra medve-
tanden. Efter renässans, upplysning och 
materiell välfärd tror vi inte längre på Gud 
utan på naturvetenskapen, det som kan 
iakttas, förstås och mätas.

Men det ger inte samma andliga trygg-
het och tröst som religionen. Vi varken vet 
eller kan förstå allt. Vi behöver alltjämt 
något högre att tro på. Det tomrummet 
fyller nu Naturen. Vi syndar inte längre 
mot Gud utan mot Naturen. 

Kyrkans plats tas av miljörörelsen och 
dess organisationer. Språkrör och “tales-
personer” tar prästernas plats - ofta även 
lärarnas. Den ena heligheten och sanna 
läran ersätts av den andra med krav på 
bokstavstroende och förföljelse av oliktän-
kande. Även kyrkan dras med för att kunna 
behålla fortsatt inflytande.

Vetenskapens villkorslösa sökande 
efter kunskap och kritiska granskning 
av nya rön kidnappas och anpassas till 
stöd för nya maktbaser. Vid sidan av och 
ovanför demokratiskt valda parlament och 
församlingar uppstår nya maktstrukturer 
alltifrån FN och EU och av dem skapade 
organ via motsvarande statliga organ till 
förment fristående intresseorganisationer 
- alla finansierade med skattemedel.

Makt och skatt

Det är svårt att protestera när makten 
utövas och skatten tas ut för att skydda 
Naturen. Allt bygger liksom tidigare 
på synd, skuld, bot (tidigare som avlat, 
numera som skatt, elcertifikat, koldi-
oxidskatt, “klimatkompensation” och 
utsläppsrätter), syndaförlåtelse och fräls-
ning (känslan av att ha gjort gott).

Som måttstock för detta är koldi-
oxiden idealisk. Vår synd är att bränna 
kolhaltiga ämnen för vår försörjning, vårt 
boende och våra transporter. All sådan 
förbränning genererar koldioxid, som 
kan mätas. Alltså blir våra CO2-utsläpp 
måttet på vår synd. Med det synsättet är 
vår arvsynd egentligen att över huvud 
taget finnas till.

Mea culpa - förlåt att jag lever!
 

CO2 alla växters
livsnödvändiga näring

Men CO2 är alla växters livsnödvändiga 
näring. Tidigare varmare eror med rikare 
växt- och djurliv hade högre CO2-halter. 
Mer CO2 får det att växa mer. Utsläpp 
från mänsklig verksamhet svarar bara för 
4 procent av det årliga CO2-utbytet mellan 
hav, atmosfär, mark och växtlighet. Haven 
rymmer 50 gånger mer kol än atmosfären. 
Det mesta av jordens kol finns i dess skorpa 
och inre sedan jorden skapades. Kol är liv! 

Visst skall vi skydda vår jord mot för-
giftning och rovdrift. Men vi skall också 
nära Jordens växande befolkning. För 
det har vi både teknik och kunnande för 
att effektivare utnyttja våra resurser. Alla 
domedagsprofeter har hittills haft fel. 

Vi måste sluta med att skuldbelägga 
människor och skapa ångest hos våra 
barn!
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Totalitära 
toner

Att det är inopportunt att kritisera FN får vi 
erfara som bakom dess klimatpanel IPCC 
har sökt och funnit fakta som motsäger 
IPCC:s tes om mänskligt orsakad, hotande 
uppvärmning. Vi avfärdas som kufar och 
rentav som “förnekare”. Detta skamgrepp 
jämställer oss med dem som förnekar 
nazismens förintelseläger.

Men vi förnekar inte att Jorden under 
1900-talet blivit varmare. Om det alls är 
meningsfullt att tala om en global medel-
temperatur, har Jorden sedan Lilla istidens 
slut blivit en knapp grad varmare. 

Men är det ett problem? Lilla istiden 
ca 1300-1850 var kallare, periodvis besvä-
rande kall med missväxt, nöd och mins-
kande befolkning. Måttlig uppvärmning 
sedan dess är snarast en återhämtning till 
mer gynnsamt klimat. 

Denna uppvärmning skedde i tre etap-
per: ca 1850-80, 1910-40 och 1970-95. 
Däremellan och efter kom avkylning ca 
1880-1910, 1940-70 och efter 1995 (från-
sett det varma El Niño-året 1998). 

Människan 
inte huvudorsaken

Vi förnekar inte heller att atmosfärens 
CO2-halt ökar eller att mänsklig verksam-
het bidrar till denna ökning. Men vi ser inte 

människan som huvudorsak till detta utan 
betonar betydelsen av naturliga processer 
och cykliska fenomen och att koldioxid är 
växtlighetens livsnödvändiga näring.

Enligt klimatlarmen har atmosfärens 
halt av koldioxid under industrialismen 
ökat från 280 till 400 ppm (miljondelar) = 
från 0,03 till 0,04 procent. Att atmosfären 
samtidigt värmts en knapp grad, antyder att 
ökad CO2-halt skulle ha höjt temperaturen.

Men CO2-halten ökade även när tem-
peraturen sjönk. Dessutom var den  inte 
jämnt 280 ppm före industrialismen. Detta 
värde kommer från borrkärnor i Antark-
tis. Men i landisar vandrar koldioxiden 
och bildar föreningar med andra ämnen. 
Högre, växlande och säkrare värden visar 
trädringar och växters klyvöppningar. De 
visar medelvärdena 321 ppm för 1800-talet 
och 339 ppm för 1900-talet.

Under den senaste årmiljonens nio isti-
der har atmosfärens CO2-halt växlat inom fältet 
300-400 ppm med lägre värden under djup istid 
och högre under varmare mellanperioder. Det 
samvarierar med Solens växlande magnetiska 
aktivitet (Svensmark m. fl.). Denna påverkar 
molnbildning och temperatur i samspel med 
inkommande kosmisk strålning. Aktiv sol = 
mindre kosmisk strålning = mindre moln-
massa = varmare – och tvärt om.

Mer koldioxid 
= mer växtlighet

De facto följer CO2-halten temperaturen 

och inte tvärt om: vid högre temperatur 
gasar varmare hav ut mer CO2, och vid 
lägre tar kallare hav upp mer CO2. De 
facto stimulerar också mer CO2  mer 
växtlighet. Under de senaste 30 åren 
har satelliter registrerat 11 procent mer 
växtlighet.

Bakom Lilla istiden låg minimal 
solaktivitet i tre perioder. Bakom 1900-
talets uppvärmning låg periodvis ökad 
solaktivitet. Och bakom senaste jämna 
och nu avsvalnande temperatur ligger åter 
minimalt aktiv sol. 

De fem instititut som mäter Jordens 
medeltemperatur har inte registrerat någon 
nämnvärd uppvärmning de senaste 17-18 
åren.  Solforskare förutspår nu svalare 
klimat framöver. Satelliter har registrerat 
25 procent mindre skyddande solmag-
netism och kraftigt ökad inkommande 
kosmisk strålning. Det lär knappast gynna 
Jordens växtlighet och mänsklighetens 
försörjning.

Men IPCC och IPCC-troende klima-
talarmister varnar för fortsatt påstådd 
uppvärmning, framräknad i datormodel-
ler matade med felaktiga antaganden om 
förstärkande effekt av mer vattenånga. 
Detta vill de motverka med överstatlig, 
ej demokratiskt förankrad planekonomi 
till enorma kostnader och till förfång för 
fattigare länders försörjning med föda och 
energi.

Men planekonomin är redan prövad 
och förkastad. Den vill vi inte ha tillbaka 
igen!
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