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Knallhard debatt om klimapanelets spådommer
Internasjonalt foregår det nå 
en knallhard debatt om FNs 
klimapanel har truffet med 
sine dystre fremtidsvyer.

En tysk professor og nye tempe-
raturtall fra det britiske meteo-
rologiske instituttet er noen av 
elementene. 

Bøker fra såkalte «klimaskepti-
kere» blir vanligvis forbigått i for-
aktfull taushet av de fleste på mil-
jøområdet.

Ett av unntakene er professor 
Fritz Vahrenholt, som tidligere var 
en av miljøaktivistene i Tyskland, 
miljøsenator for SPD i Hamburg, 
doktorgrad i kjemi, energiekspert 
med jobb med fornybar energi.

 Han har nå gått over til den an-
dre siden og skrevet en bok som 
heter «Den kalde solen». Den hav-
net på bestselgerlisten i Tyskland 
omtrent før den var lansert.

Vahrenholt mener blant an-
net at klimatrusselen, slik den er 

fremstilt av FNs klimapanel, ikke 
er riktig. Og at solen og jordens 
historiske klimaskiftninger ikke 
spiller en stor nok rolle i klimamo-
dellene. 

«Halvsannheter»
I et intervju med ukemagasinet 
Der Spiegel hevder han at det for-
telles halvsannheter som er for 
løst funderte. 

Det er blitt svært mye oppstyr 
i Tyskland i forbindelse med bo-

ken, og kritikere stiller spørsmål 
ved hans resonnementer. 

Ifølge avisen The Sunday Times 
har det britiske meteorologiske 
instituttet – Met Office – fremlagt 
tall som viser at den globale tem-
peraturen har vært på samme 
nivå de siste 15 årene, etter å ha 
steget på 1980- og 1990-tallet. 

Økningen fra 1997 er bare 
51/1000 av en grad. Tallet bygger 
på 3000 målestasjoner.

28 norske organisasjoner har gått sammen og sendt et brev til statsminister Jens
Stoltenberg med krav om fortgang i klimatiltak. Norge må gå foran, mener de.  

Presser på for klimakutt
MILJØVERN
Geir SalveSen
 
Stortingsvalget neste år skal 
også bli et klimavalg, sier 
Svein Tveitdal – initiativ- 
tager til brevet og det som 
skal bli en aksjon. Han er 
med i «Besteforeldrenes  
klimaaksjon»

En lang rekke frivillige organisa-
sjoner, også utenom miljøsekto-
ren, har stilt seg bak utspillet. Alt 
fra Bygdekvinnelaget og Tekna til 
Yrkesorganisasjonens Sentralfor-
bund og speidere og kirkelige or-
ganisasjoner er med.

– Det var viktig å få ut det bre-
vet nå, fordi arbeidet med Kli-
mameldingen drar ut. Vi krever 
at den blir handlingsorientert. I 
utgangspunktet er kanskje kli-
maforliket for svakt, hvis vi skal 
ta hensyn til det forskerne sier. 

Handlingene det legges opp til, 
er langt fra nok, sier Tveitdal, og 
viser til at FNs klimapanel har 
spådd økninger på mellom 2 og 
6 grader i dette århundret. 

- Større behov
– Dere vil gjøre klimasaken til valg-
sak neste år. Men interessen ute 
i folket ser ut til å være dalende, 
ifølge undersøkelser?

– Unge mennesker er mindre in-
teressert, eldre mer. Opinionen 
bølger frem og tilbake, og det be-
tyr at det er enda større behov for 
denne type tiltak. Mens holdnin-
gene i opinionen skifter, er det vi-
tenskapelige grunnlaget og for-
ståelsen bare klarere og klarere. 
Klimaskepsis i opinionen har an-
dre årsaker enn at forskerne blir 
mindre sikre. Det er derfor vi har 
fått tilslutning fra 28 organisa-
sjoner, sier Tveitdal, som selv har 
bakgrunn fra klimaarbeid i FN-
systemet. 

– Dere vil altså presse Stolten-
berg i klimasaken. Men han og 
miljøvernminister Erik Solheim 
flyr jo rundt til alle store klima-
møter i verden? Tror dere ikke at 
de gjør så godt de kan? 

– Jo, det sier vi også i dette bre-
vet. Skoginitiativet er bra, mye an-
net også. Men de gjør for dårlig 
jobb hjemme. Norge må gå for-
an og lede veien med reduksjo-
ner her. 

Gå foran
– Men blir ikke det lett symbolpo-
litikk som ikke virker, og som ikke 
gjør noe reelt for klimaet?

– For det første er det sånn at når 
de internasjonale klimaforhand-
lingene ikke lykkes, er det viktig 
at enkeltland går foran som gode 
eksempler. Hvis vi går foran nå og 
reduserer våre utslipp, vil det til 
og med være billigere enn om vi 
venter.

Også speiderungdommen i 

KFUK–KFUM er enige i at Norge 
må gjøre noe selv.

– Det er viktig å gå foran, sier 
både Angela Maria Aasbø Bakke 
(20) og Anne-Line Evenstad Dah-
len (19).

– Det må komme noen ukule og 
ubehagelige tiltak.

– Som hva da?
– Bensin til 100 kroner literen? 

Nei, jeg tuller litt nå, sier Angela. 
– Men vi må være eksempler.

De helt konkrete tiltakene i bre-
vet til Stoltenberg går på økt el-
kraftutveksling med utlandet, 
flere grønne arbeidsplasser, elek-
trifisering av sokkelen. Og at må-
lene for klimagassutslipp i klima-
forliket i Stortinget er et absolutt 
minimum.

– Våre barnebarn kommer til å 
spørre oss om hva vi gjorde, og 
vi må derfor gjøre vårt beste alle-
rede nå, sier gateprest Jan Chris-
tian Kielland.  
geir.salvesen@aftenposten.no

Norge bør være et eksempel og gå foran med tiltak, sier Angela Maria Aasbø Bakke (t.v.) fra Norges KFUK-KFUM, gateprest Jan Christian Kielland 
og Anne-Line Evenstad Dahlen, fra KFUK-KFUM Global. De vil presse politikerne til å kjølne kloden. Foto: olav olSeN

RoGALAND

Ny pågripelse  
i drapssak
En av de to som har vært 
etterlyst i forbindelse 
knivstikkingen på Dale 
mottakssenter i Sandnes 
i Rogaland, ble pågrepet i 
går. For fire menn er sik-
telsen utvidet til forsett-
lig drap. Tilsammen fire 
personer er siktet etter at 
en kurdisk tenåring ble 
stukket ned onsdag. Den 
fjerde av de siktede er 
fortsatt etterlyst, opply-
ser politiinspektør Bjørn 
Andersen i Rogaland po-
litidistrikt. (NTB)

TRoNDHEIM

Mann funnet 
livløs i Nidelva
Tilstanden er meget al-
vorlig og ustabil for en 
31 år gammel mann som 
i går ble hentet livløs opp 
av Nidelva i Trondheim.

– Innringeren som 
varslet om saken, sto i 
stua og så en mann i el-
ven, sier operasjonsleder 
Berit Sjømæling Hovin i 
Sør-Trøndelag politidis-
trikt. Mannen er innlagt 
ved  St. Olavs Hospital.

Sykehuset opplyste i 
går ettermiddag at han  
har meget alvorlige ska-
der, og at tilstanden er 
ustabil. (NTB) 

SAMARBEID

Venstre åpner 
døren for Frp
Venstres ledelse uteluk-
ker ikke lenger Frem-
skrittspartiet fra sam-
taler om en eventuell 
borgerlig regjering et-
ter valget i 2013.

– Det er et brennende 
ønske i hele Venstre om 
å få byttet ut regjerin-
gen med en regjering 
der Venstre har innfly-
telse. Så får vi være åpne 
for hvordan vi skal klare 
å gjennomføre det, sier 
Venstres partileder Trine 
Skei Grande. (NTB)

NoRD-TRøNDELAG

Full brann  
i Rørvik kirke 
Det begynte i går kveld 
å brenne i Rørvik kirke 
i Nord-Trøndelag. Åpne 
flammer sto ut av den 
116 år gamle trekirken. 
En melding om kraftig 
røykutvikling fra kirkens 
kjeller kom rett før klok-
ken åtte. – Det er åpen ild 
på fremsiden av kirken, 
men det er vanskelig å si 
om kirken blir overtent, 
fortalte operatør Jan Fro-
de Bjørvik i Nord-Trønde-
lag politidistrikt senere 
på kvelden. Røykdykkere 
var inne i kirke og hen-
tet ut kirkesølvet, ifølge 
Namdalsavisa. Kriken i 
Vikna kommune er fra 
1896. (NTB)


