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10 år kvar 1972

5-10 år kvar 2008

10 år kvar 2006

Max 10 år kvar 2018
3 år kvar 2017

9 år kvar 2011

12 år kvar 1988
5 år kvar 2005



1989
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10 år kvar 1972

5-10 år kvar 2008

10 år kvar 2006

Max 10 år kvar 2018
3 år kvar 2017

9 år kvar 2011

12 år kvar 1988
5 år kvar 2005



Havsisens minsta årliga
utbredning i Arktis har 

minskat med

2 miljoner
kvadratkilometer

sedan 1979

Borde man oroa sig?
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Källa: EUMETSAT OSI SAF (European Organisation for the Exploitation of 
Meteorological Satellites, Ocean and Sea Ice, Satellite Application Facility)
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FN:s klimatpanel
1990

Arktis

1974 - 1979 växte isen
med nära 2 miljoner

kvadratkilometer
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FN:s klimatpanel
1990

Antarktis

Som en spegelbild av 
Arktis. 

(Svängningarna är dock större
eftersom inga landmassor är i vägen)
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Södra 
oceanen 
kallare
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Amerikanska
Energidepartementet

(1985)

Den arktiska havsisens
utbredning
1920 - 1975
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Havsisens minsta årliga utbredning i Arktis

1920 - 2014

10klimathotet.com

(Skalanpassat)

Koldioxidutsläpp

Isutbredning (minimum)
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1950

Officiella grafer börjar gärna 1979



Havsisens
minsta årliga
utbredning i

Arktis

1900 - 2015
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Den arktiska
havsisens

utbredning

2005 - 2017
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Källa: NSIDC (National Snow and Ice Daca Center
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Den arktiska
havsisens volym
2006 – 2018

Källa: Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)
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Den 
grönländska
inlandsisen

1900 - 2007
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Den grönländska inlandsisen

2000-talet
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Norra 
Atlanten 
kallare
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Glaciärerna på Antarktis har vuxit sedan 1800
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Mer snö på glaciärerna

Beror inte heller på varmare hav

Ytvattnets temperatur i Södra ishavet



”Vi står inför ett klimathot orsakat av människan.” –
Argumenten:

1. Koldioxid är en växthusgas.

2. Halten av växthusgaser i atmosfären har stigit sedan 1800-talet, till stor del på grund av människans förbränning av fossila 

bränslen, som ökat dramatiskt efter 1950. 

3. Det har blivit varmare sedan 1800-talet.

4. ”97 percent of scientists agree: climate change is real, man-made and dangerous.” (Obama)

5. Klimathotet handlar bara om grundläggande fysik.

6. Det finns bevis för att det pågår en accelererande växthuseffekt.

7. Den globala medeltemperaturen stiger mer sedan 1950 än vad som kan förklaras naturligt.

8. Det pågår klimatförändringar som bekräftar klimathotet. 

9. FN:s klimatpanel är vetenskapligt trovärdig.

10. Ingen tjänar på klimathotet.

11. Klimatåtgärderna är bara till fördel ändå.

12. Vi bör ta det säkra före det osäkra – klimatåtgärderna är som en försäkring.

klimathotet.com



”Vi står inför ett klimathot orsakat av människan.” –
Granskning:

1. Koldioxid är en växthusgas. SANT (Men hur stor betydelse har växthusgaser för temperaturen?)

2. Halten av växthusgaser i atmosfären har stigit sedan 1800-talet, till stor del på grund av människans förbränning av fossila 

bränslen, som ökat dramatiskt efter 1950. SANT (Men hur mycket påverkar det temperaturen?)

3. Det har blivit varmare sedan 1800-talet. SANT (Men hur mycket/snabbt? Beror det på oss? Och är det farligt?)

4. ”97 percent of scientists agree: climate change is real, man-made and dangerous.” SANT+GRUNDLÖST

5. Klimathotet handlar bara om grundläggande fysik. INTE SANT

6. Det finns bevis för att det pågår en accelererande växthuseffekt. INTE SANT

7. Den globala medeltemperaturen stiger mer sedan 1950 än vad som kan förklaras naturligt. MYCKET TVEKSAMT

8. Det pågår klimatförändringar som bekräftar klimathotet. INTE SANT

9. FN:s klimatpanel är vetenskapligt trovärdig. INTE SANT 

10. Ingen tjänar på klimathotet. INTE SANT

11. Klimatåtgärderna är bara till fördel ändå. INTE SANT

12. Vi bör ta det säkra före det osäkra – klimatåtgärderna är som en försäkring. MYCKET TVEKSAMT

klimathotet.com



Sammanfattning

4. Påståendet att 97% av klimatforskarna är 
överens om att uppvärmningen beror mest på 
människan (eller att den är farlig) är grundlöst.

5. Det råder stor oenighet om hur koldioxidhalten 
påverkar temperatur och klimat.

6. Det finns inga bevis för att uppvärmningen 
sedan 1950 beror på en förstärkt växthuseffekt.

7. Det är mycket tveksamt att uppvärmningen 
sedan 1950 är så stor att den inte kan förklaras 
naturligt. Den oroande delen av höjningen 
beror på ”administrativa justeringar”, inte 
uppmätta temperaturer.

8. Ingenting talar för att klimatet förändras på ett 
farligt sätt som bekräftar klimathotet. 



Är 97% av forskarna överens?

NASA-GISS

“Multiple studies published in peer-

reviewed scientific journals show that

97 percent or more of actively

publishing climate scientists agree: 

Climate-warming trends over the past

century are very likely due to human 

activities.”

Jämför med vad FN:s klimatpanel har 

sagt: Människan har med stor 

sannolikhet orsakat minst 50% av den 

globala uppvärmningen sedan 1950.
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1. Oreskes

Oreskes undersökning bygger på en sökning i Google 
Scholar på frasen ”Global Climate Change”, som gav 928 
träffar.

• Endast ”abstracts”

• Inte vetenskapligt granskad

• Inte begränsat specifikt till klimatforskare, utan även 
artiklar som tar klimathotet för givet inom helt andra 
områden som exempelvis studier av djurarters 
utbredning och livsvillkor. 

• Missade hundratals artiklar av framstående skeptiker.

• Gör ingen skillnad mellan stor och liten påverkan

• Frågar inte efter om det är farligt eller inte

• Upprepningar ger helt andra resultat, t ex enbart 7% som 
uttryckligen stödjer klimathotet (Schulte, 2008). 



2. Doran & 
Zimmerman

Collegestudenten Margaret Kendall Zimmermann skrev en 
uppsats baserad på en gallup bestående av två frågor till 10 
257 forskare, varav 3 146 svarade, men endast 79 
bedömdes som klimatforskare och fick ingå i det slutliga 
urvalet. De två frågorna som ställdes var:

• 1. Har temperaturen stigit sedan 1800-talet?

• 2. Bidrar mänsklig aktivitet signifikant.

Av de 79 forskarna svarade 96,2% ja på första frågan, vilket 
knappast är förvånande, eftersom alla seriösa forskare, 
även skeptiker, är eniga om att jordens medeltemperatur 
har stigit de senaste 150 åren.

Den andra frågan ställdes bara till de 77 forskare som svarat 
”ja” på första frågan, och av dessa svarade 75 (97,4%) ”ja” 
även på den andra.

Den andra frågan innehåller dock en oklarhet, eftersom 
ordet ”signifikant” kan betyda olika saker i vardagligt 
språkbruk (”stor”) och i en vetenskaplig kontex (”mätbar”).



3. Anderegg

Collegestudenten William R. Love Anderegg valde ut de 50 
forskare som hade publicerat flest artiklar (i genomsnitt 
408) med hjälp av ett verktyg som heter Google Scholar, 
och konstaterade att 97% av dem bekräftar den ståndpunkt 
som FN:s klimatpanel står för, dvs att människan är 
huvudorsak till de klimatförändringar som skett sedan 1950. 

Men antalet publicerade artiklar är inte ett självklart bevis 
för kvalitet. 

Verktyget Google Scholar innehåller heller inte bara 
vetenskapligt granskade artiklar, och omfattar dessutom 
inte all forskning. 

Att en artikel accepterar FN:s ståndpunkt betyder, slutligen, 
inte heller nödvändigtvis att författaren har expertis att 
självständigt bedöma vare sig omfattningen eller orsakerna 
till att klimatet ändras, utan i många fall bara att det är 
artikelns utgångspunkt.
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Konsensus, men om vad?
- Koldioxid är en växthusgas? Ja
- Koldioxidhalten ökar? Ja
- Det har blivit varmare? Ja
- Människan är huvudorsaken? Nej
- En hotande katastrof? Nej

3 896

78

98%

2%

NASA:s tyngsta källa

0,54%



Amerikanska 
meteorologer

26

Majoriteten stödjer sig kanske på FN:s klimatpanel?



FN:s Klimatpanel (IPCC)
Intergovernmental 
Panel on Climate 

Change

• Många forskare, tre områden: 
Orsaker – Effekter – Åtgärder

• Några tiotal inom Orsaker, få 
stödjer uttryckligen slutsatserna

• Centralstyrt urval från 
hemlighetsfullt sekretariat i Geneve

• Inte bara världens främsta

• Stort inflytande från 
miljöorganisationer

• Många av forskarna kritiska

• Politiskt styrda slutsatser



Sammanfattning

4. Påståendet att 97% av klimatforskarna är 
överens om att uppvärmningen beror mest 
på människan (eller att den är farlig) är 
grundlöst. Att NASA publicerar så dåliga 
studier är inte förtroendeingivande.

Varför är klimatforskarna inte överens?

Handlar det inte bara om grundläggande fysik?

Finns det inte överväldigande bevis för att 
uppvärmningen sedan 1800-talet beror på en 
accelererande växthuseffekt?



2. Handlar det 
bara om 
grundläggande
fysik?
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Grundläggande fysik:

30

• Den direkta växthuseffekten från koldioxid är logaritmisk

• En fördubbling av halten höjer temperaturen med 1,1°C.

• Effekten av varje ny molekyl är alltså avtagande

Fördubbling av halten

+1,1°C

Fördubbling av halten

+1,1°C

Fördubbling av halten

+1,1°C

1600 ppm



Enbart växthuseffekten
kan alltså inte förklara den 

officiella
temperaturkurvan

31
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Källor: NASA-GISS, NOAA NCEI och ESRL (National Center for Environmental Information 
och Earth System Research Laboratory).



Feedbacks

Hur reagerar klimat-
systemet på en ökning

av koldioxidhalten?
(“Klimatkänslighet”)

Positiv feedback förstärker?

32
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FN:s klimatmodeller

Negativ feedback försvagar?

Skeptiker



Långt ifrån
grundläggande

fysik

En fördubbling av 
koldioxidhalten leder till en

ökning av temperaturen 
med…

0,2°C – 6,0°C

33
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Sammanfattning

4. 97% av klimatforskarna är inte alls överens om att 
uppvärmningen beror mest på människan (eller att den är 
farlig).

5. Det är mycket osäkert hur mycket koldioxidhalten påverkar 
temperatur och klimat. Klimathotet bygger på en omstridd 
hypotes, att den direkta växthuseffekten från ökande 
koldioxidhalt tredubblas av positiv feedback. Men den kan 
lika gärna halveras av negativ feedback.

FN:s ”worst case”-scenarier, som oftast är de som når ut i media, 
bygger på en sexdubbling.

Vilka vetenskapliga bevis finns för att uppvärmningen beror på en 
förstärkt växthuseffekt?



3. Vilka bevis finns 
för att 
uppvärmningen 
beror på en förstärkt 
växthuseffekt?
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Om… 
uppvärmningen beror på att koldioxid orsakar en 
temperaurhöjning som förstärks av att atmosfären blir 
allt fuktigare och absorberar allt mer av solstrålningen i 
form av värme… 

så… 
skulle man kunna observera att 
• den specifika luftfuktigheten ökat i allt snabbare 

takt,

• den mellersta troposfären i tropikerna värmts 
snabbare än marken, och

• den utgående strålningen från jorden till rymden 
successivt minskat (eftersom alltmer av strålningen 
fångas som värme av växthusgaser och fukt i 
atmosfären).

Den vetenskapliga metoden: hypotestestning



Har 
luftfuktigheten

ökat?
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Vid jordytan

9 km

4,2 km

Källa: NOAA Earth System Research Laboratory

1948-2018
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Kan man se extra 
uppvärmning i
i troposfären i

tropikerna?

Finns det en “hot-
spot”?
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Minskar värmeutstrålningen till rymden?

38

klimathotet.com



Nej, 
utstrålningen 
har ÖKAT

> Negativ feedback 
överväger, eller

> Uppvärmningen beror 
inte på växthuseffekten

39

30 års satellitdata (gröna pilen)
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Geologiska data

40
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1. Hög CO2-halt 
utan ”skenande” 
växthuseffekt.

2. Vi lever i en 
extremt kall tid 
– i princip istid 
sedan 2,5 
miljoner år –
med extremt låg 
CO2-halt.

3. Tydligt 
samband mellan 
koldioxidhalt och 
temperatur.

Men vad är orsak 
och verkan?

Källa: landscapesandcycles.net

De första primaterna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> människan

65 miljoner år (Kenozoikum – däggdjurens era)

http://landscapesandcycles.net/antarctic-refrigeration-effect.html


Temperaturen ändras först!
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Källa: Vostok, Antarktis (samma data som Al Gore använde i ”An Inconvenient Truth”).

400 000 år



Milankovich-
cyklerna

42

Nu



De senaste 
11 000 åren
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Data: GISP, Greenland Ice Sheet Project, (Denmark, Switzerland and USA) och
EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica)

Nu



De senaste 1000 åren
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FN:s klimatrapport 1995

Koldioxidhalt i atmosfären (mitt tillägg) Efter Mann et al, 1998 [kommentarer i blått och rött tillfogade].

Koldioxidhalt och klimat: Den medeltida värmeperioden

FN:s klimatrapport 2001
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Från Steve McIntyre, Climate Audit

https://climateaudit.org/2009/11/28/i-only-show-the-series/
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Data från hela världen visar entydigt 
att den medeltida värmeperioden 
och den lilla istiden påverkade hela 
världen.

• Spår av vattenståndet
• Iskärnor
• Årsringar
• Pollen
• Glaciärer
• Sediment
• Snäckskal
• Koraller
• Droppstenar

klimathotet.com



Solaktivitet c:a 1600 - 2000
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Lilla istiden och den moderna uppvärmningen



Sammanfattning

4. 97% av klimatforskarna är inte alls överens om att 
uppvärmningen beror mest på människan (eller att den är farlig).

5. Det är mycket osäkert hur mycket koldioxidhalten påverkar 
temperatur och klimat.

6. Det finns inga bevis för att uppvärmningen sedan 1950 orsakats 
av växthuseffekten. Historiskt sett verkar andra faktorer, som 
solen, ha haft mycket större betydelse. Men vissa forskare drar 
sig inte för att förfalska bevis för koldioxidens betydelse.

De enda återstående vetenskapliga argumenten: 

• Det går inte att förklara den snabba och stora 
temperaturhöjningen med naturliga faktorer. 

• Det pågår klimatförändringar som bekräftar klimathotet.



4. Kan inte uppvärm-
ningen sedan 1950 
förklaras på ett
naturligt sätt?

Hur mycket varmare
har det faktiskt blivit?

Vilken mätmetod är bäst?
• Markbaserade väderstationer

- NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration)

- NASA-GISS (Goddard Institute for Space 
Studies)

- HadCRUT (Hadley Climate Research Unit)

• Radiosonder
- Väderballonger, dropp-sonder

• Satelliter
- UAH (University of Alabama, Huntsville)
- RSS (Remote Sensing System) 
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NASA/NOAA: +1,1°C (1880 – 2018)
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Grafen
som “alla” 
litar på

Ökningen 
sedan 1950 kan 
inte förklaras 
naturligt.

Solaktiviteten 
minskar sedan 
1990-talet.

Markbaserade väderstationer

+1,1°C



HadCRUT3: +0,6°C (1880 -2009)
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(Hadley Climate 
Research Unit, 
University of 
East Anglia, UK)

+0,5°C efter
2009?

+0,61°
C

Samma markbaserade väderstationer



Satellitdata 1979 - 2018
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UAH, University of Alabama, Huntsville

El Nino

Ingen 
uppvärmning
sedan 2002

+0,14°C 
2009-2018



Vem kan man lita på?
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Datormodeller

NASA-GISS

Mauna Loa



Satellitdata
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• Mäter den temperaturen i 
nedre troposfären

• Polära täcker hela jordytan

• Stämmer med data från 
väderballonger och HadCrut

• Kräver justering för 
höjdförlust



Markbaserade väderstationer
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NOAA Global Historical Climatology Network : 10% av jordytan
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Markbaserade väderstationer

56
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NOAA Global Historical Climatology Network: 1880 - 1920
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NOAA (NCDC/NCEI): Uppmätt vs rapporterat

Markbaserade väderstationer

Från Tony Heller, RealClimateScience.com

NCDC (National Climatic Data Center), numera omdöpt till NCEI (National Centers for Environmental Information)

https://realclimatescience.com/
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1974

2018
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Historiska data vs NASA-GISS 2018

Markbaserade väderstationer

(Samma rådata)

1974 1975



42 amerikanska
toppforskare

varnar
presidenten för…

“Global Cooling”
1972
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60
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“Administrativa justeringar”
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NASA-GISS, markbaserade väderstationer
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GISS 1980 GISS 1987 GISS 2007
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NASA-GISS 2012 NASA-GISS 2013



Andelen justeringar har ökat dramatiskt

Downward adjustments

Upward adjustments

Percent of USHCN Temperatures that are Adjusted
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Datakälla: US Historical Climatology Network (NOAA). Grafer: Tony Heller 

Adjustments to USHCN Temperature

2005



HadCRUT3 2009: +0,6°C
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Samma väderstationer som NASA-GISS, men färre justeringar

HadCRUT4 
2014 har dock 
fler justeringar 
för 1900-talet i 
linje med NASA-
GISS.



Naturliga orsaker till +0,62°C
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Men – variationerna i energin från solen är MYCKET små
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Svensmark
Shaviv
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Solaktiviteten har avtagit 
– liksom uppvärmningen

73

Ingen 
uppvärmning
sedan 2002

El Nino



Sammanfattning

4. 97% av klimatforskarna är inte alls överens om att 
uppvärmningen beror mest på människan (eller att den är 
farlig).

5. Det är mycket osäkert hur koldioxidhalten påverkar 
temperatur och klimat.

6. Det finns inga bevis för att uppvärmningen sedan 1950 beror 
på en förstärkt växthuseffekt.

7. Det är mycket tveksamt att uppvärmningen sedan 1950 är så 
stor att den inte kan förklaras naturligt. Den kraftiga 
höjningen av temperaturen i officiella kurvor beror på 
”administrativa justeringar” av NASA och urban värme-effekt, 
och stämmer inte med andra, säkrare data.

Men ingen kan väl förneka att klimatet förändras? Nej - men finns 
det tecken som talar för att det är farligt och beror på människan?



5. Pågår det 
klimatförändringar
som bekräftar
klimahotet?

Smältande isar?

Stigande havsvattenstånd?

Mer extremt väder?

Havsförsurning?

Varmare hav och korallblekning?

75
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Smältande isar? Ja, men…
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2018
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Glacier Bay
Alaska

77
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Stigande havsvattenstånd? Ja, men…

Källa: NOAA, Tides&Currents, Sea Level Trends
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Från Tony Heller, RealClimateScience.com

https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html
https://realclimatescience.com/


Mer extremt väder? – Nej!

79
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Skogsbränder, USA 1926-2017

Extrem nederbörd, USA 1890-2016

Nederbörd, Sahel

(National Climate Assessment)

Kalifornien 800-2000

1830-2000

1890-2015

Sverige: antal torra dygn 1961-2013 (SMHI)

Sverige: extrem 
nederbörd 1900-
2017 (SMHI)

1970 – dec 2017

Orkanfrekvens, globalt

Orkanintensitet, globalt

1971 – jan 2018



Varmare hav? Ja, delvis - men varför?

Haven värms enbart av direkt solljus –
och kyls av infraröd strålning

Haven absorberar 90% av den energi som 
ackumuleras på jorden, medan atmosfären bara 
absorberar 1%. 

Oceancyklernas energiomsättning tar decennier, 
sekler och till och med millennier.

Men haven värms uteslutande av det inkommande, 
synliga och energirika solljuset. 

Den infraröda strålning som koldioxid och andra 
växthusgaser absorberar och sedan avger i alla 
riktningar har alldeles för lite energi för att värma 
haven. På sin höjd kan sådan strålning värma det 
yttersta, mikroskopiska vattenskiktet i haven, vilket 
leder till avdunstning och avkylning. 
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55°- 65°Nord, 0-1900 m

55°- 65°Syd, 0-1900 m

30°Nord - 30°Syd, 0-1900 m

Globalt medelvärde, 0-1900 m

ARGO-systemet, sedan 2004



Great Barrier Reef starts to recover

after severe coral bleaching, survey 

of sites between Cairns and Townsville shows

Scientists from the Australian Institute of Marine Science this month surveyed 14 coral reefs between Cairns and 

Townsville to see how they fared after being bleached. 

The institute’s Neil Cantin said they were surprised to find the coral had already started to reproduce.

”We’re finding corals that are showing early signs of reproductive development, really visible eggs that we can

see under the naked eye,” Dr Cantin said.

”It’s very surprising as previous studies have shown a two-to-three year delay in reproductive activity following

bleaching events.

”It means they have enough energy, they’ve recovered the zooxanthellae and the symbiosis and they even have

energy to invest in reproduction and egg development.”

(ABC NEWS, Australian Broadcasting Corporation, 29 september 2017)

Korallblekning? Ja, men…
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Händer då och då. Beror på 
intensivt solljus och varmt 
ytvatten, t.ex. vid El Nino. 
Korallerna återhämtar sig efter 
några år.

http://www.abc.net.au/news/2017-09-29/coral-regeneration-raises-hopes-for-great-barrier-reef-recovery/9001518


Havsförsurning? Nej, eller nja… Men 
farligt?

Havsvatten 
är basiskt, 
pH 7,5-8,4
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Jorden har blivit 30% grönare på 35 år
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“Earth getting greener due to rising carbon dioxide levels, global snapshot shows”



Sammanfattning

4. 97% av klimatforskarna är inte alls överens om att 
uppvärmningen beror mest på människan (eller att den är 
farlig).

5. Det är mycket osäkert hur koldioxidhalten påverkar 
temperatur och klimat.

6. Det finns inga bevis för att uppvärmningen sedan 1950 beror 
på en förstärkt växthuseffekt.

7. Det är mycket tveksamt att uppvärmningen sedan 1950 är så 
stor att den inte kan förklaras naturligt.

8. Ingenting talar för att klimatet förändras på ett farligt sätt 
som bekräftar klimathotet. De fenomen man pekar på 
existerar inte, eller har naturliga förklaringar. Däremot finns 
tydliga exempel på positiva effekter av en ökad koldioxidhalt.

Kommentarer

Argument 11: Klimatåtgärderna är väl ändå bara bra för miljön och 
livskvaliteten?

Argument 12: Vi borde ta det säkra före det osäkra?
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- Det är väl bara bra oavsett?

- Vi borde ta det säkra före det osäkra.

Är klimatåtgärderna bara av godo?

Nja…
- Enorma resurser slösas bort på ett 

problem som inte finns, istället för att 
lösa verkliga problem

- Klimatpolitiken har en rad allvarliga 
konsekvenser, från ångest till politisk 
centralisering

- Klimatåtgärderna gör oss fattigare

- En renare och hälsosammare miljö 
åstadkommer vi med hjälp av välstånd 
och teknikutveckling

Försäkringsargumentet

Nja…
- Som att köpa en villaförsäkring som 
kostar mer än själva huset, men bara 
betalar ut några kronor om det brinner ner



Vad vi borde oroa oss för:
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De enorma kostnaderna
(skatterna) för

klimatåtgärderna (som
ger minimala effekter på

klimatet)

Politiserad
teknikutveckling

Mindre fokus på verkliga 
miljöproblem

Mindre resurser till andra
verkliga problem

Risken för köldperioder

Fördelarna med fossila
bränslen

Risken för minskad 
livskvalitet och välstånd

Nackdelarna med 
”förnyelsebar” energi

Koldioxidens positiva
effekter

Risken för hämmad 
utveckling

Vetenskapens integritet “Klimatflyktingar” Politisk centralisering
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Get the facts straight © Bjorn Lomborg -Impact of Current Climate Proposals DOI: 10.1111/1758-5899.12295

Cost: 

USD 100 000 billion dollars.
Global GDP: 87 500 billion dollars annually 

(2018).

Plus: climate anxiety and lost 

hope

Just Paris: 
0,05°C

Paris to 
2100: 
0,17°C

https://www.lomborg.com/press-release-research-reveals-negligible-impact-of-paris-climate-promises


89

Och Afrika har bara 
precis börjat 
industrialiseras och 
resa sig ur fattigdom.
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Naturen ger oss inte ett säkert klimat 
som vi gör farligt… 

…utan ett farligt klimat, som vi gör säkert.
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Tyskland

Källor: European Energy Exchange Transparency Platform Data, 
Federal Statistical Office of Germany Genesis Online Database

”Energifattigdom”

http://www.eex-transparency.com/
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online
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140 000 – 328 000 fåglar 
dödas varje år

Satellitbild: brytning av sällsynta 
jordmetaller till vindturbiner
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Fossil Fuels

Proved reserves Yearly consumption
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”Naturresurser” är inte något som ”finns där” i 
en viss, begränsad mängd, utan något som vi 
människor skapar.

Mänsklig uppfinningsrikedom är den enda 
verkliga naturresursen.



Vem tjänar på
klimathotet?
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• Forskare
• Miljöorganisationer
• Media
• Politiker
• ”Gröna” företag
• Ideologiska anti-kapitalister
• Ideologiska anti-industrialister
• Ideologiska anti-humanister
• Globalister
• Klimathots-skeptiker?

(Argument 11)

klimathotet.com
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7 miljarder dollar (2009)
25 miljoner dollar (2009)
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Wikipedia: ”Romklubben (italienska Club di Roma) är en global tankesmedja som 

engagerar sig i internationella politiska frågor. Den bildades 1968 av Aurelio Peccei och 

Alexander King. Nuvarande ordförande är sedan 2012 Anders Wijkman (Sverige) och 
Ernst Ulrich von Weizsäcker (Tyskland).[1]”

Romklubben grundades 1968 på David 

Rockefellers egendom i Bellagio i Italien. 

(Rockefeller skänkte också marken till 

FN:skrapan, och UNEP:s första ordförande 

1972, Maurice Strong, var Rockefellers 
man.)

Romklubben – ”The First Global Revolution”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Italienska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tankesmedja
https://sv.wikipedia.org/wiki/1968
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Aurelio_Peccei&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_King&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Romklubben#cite_note-1


Människan är den viktigaste naturresursen

• Varken sten, trä, djur, bördig jord, vattenfall, tran, kol, olja, naturgas, uran eller 
thorium är ”naturresurser” innan människan uppfinner tekniken för att använda 
dem.

• Det enda naturen ger oss gratis är luft och vatten.

• Mänsklig intelligens och kreativitet är den enda ”naturresursen”

• Befolkningstillväxten har alltid medfört ökade naturresurser, inte att mänskligheten 
fått allt mindre att dela på.
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Urval av länkar
• Non-governmental International Panel on Climate

Change (NIPCC)
• Climate Change – The Facts 2017
• ”The Great Global Warming Swindle”, dokumentär 

av Martin Durkin
• ”The Greenhouse Conspiracy”, brittisk dokumentär 

(1990)
• Richard Lindzen, Atmosfärfysiker. Se även ”What

do scientists say?”
• Freeman Dyson, Fysiker
• John Christy, Statsklimatolog i Alabama, ansvarig 

för UAH satellitdata
• Judith Curry, Klimatolog
• Fred Singer, Atmosfär- och rymdfysiker
• Henrik Svensmark, Fysiker
• Nils-Axel Mörner 
• Björn Lomborg, Ekonom
• William Happer, Fysiker
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• David Evans
• Anthony Watts
• Steve McIntyre (Om Michael Mann’s ”hockey-

klubba).
• Tony Heller, RealClimateScience.com
• Patrick Moore
• Joanne Nova, Journalist
• Donna LaFramboise, Journalist (Om FN:s 

klimatpanel)
• ”Climate Change i 12 Minutes - The Skeptics Case” 

(David Evans)
• Klimatupplysningen (Stockholmsinitiativet)

http://climatechangereconsidered.org/
https://jennifermarohasy.com/2017/06/climate-change-facts-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=oYhCQv5tNsQ
https://www.youtube.com/watch?v=DGOMtTQFxh0
https://www.youtube.com/watch?v=qWMG-8V28Ds&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=OwqIy8Ikv-c
https://www.youtube.com/watch?v=BiKfWdXXfIs
https://www.youtube.com/watch?v=AaPWV6-GhUk
https://judithcurry.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-G9mWL4nH00
https://www.youtube.com/watch?v=ANMTPF1blpQ
https://www.youtube.com/watch?v=SByP1IGBYJA
https://www.youtube.com/watch?v=w6UMniZqC7k
https://www.youtube.com/watch?v=FsTweZIRpos
https://www.youtube.com/watch?v=xI3doCKhI7Q&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=RiuHOzykxC0
https://climateaudit.org/2014/09/22/black-tuesday-of-climate-science/
https://realclimatescience.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pgMZegvtXB0
https://www.youtube.com/watch?v=U5weFQYBL5w
https://www.youtube.com/watch?v=0gDErDwXqhc
http://www.klimatupplysningen.se/
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