
Klimatalarmismen biter sig envist fast i samhällsdebatten, detta trots att 
hypotesen om en global uppvärmning orsakad av människans utsläpp av 
koldioxid för länge sedan visats inte stämma med verkligheten. Den har 
falsifierats, som det vetenskaplig uttrycket lyder. 
Ändå fortsätter personer att marknadsföra hypotesen som vore den sann 
och bevisad, samt berätta hur duktiga och/eller oroade de själva är i 
kampen mot en katastrofal klimatförändring. Jag kan inte se annat än att 
de gör det av alla de gamla vanliga orsakerna som motiverar folk att 
förfara bedrägligt, i strid med fakta och sanning. 
Det handlar om makt, pengar, status och sex. Hur det kan ge makt ch 
pengar begriper nog de flesta. Status inbegriper även sådant som prestige 
och godhetsposerande. Sex gäller nog främst de som engagerar sig i 
NGO:s, men det är en drivkraft som inte ska underskattas. 
I flera decennier har jag samlat på citat och sedan minst femton år även 
sådana om klimatet. Här följer ett antal citat som har bäring på 
klimatfrågan. Dels direkt om klimatet i sig och dels om politik, filosofi, 
ideologi, propaganda med mera kring frågan om det realistiska i att alls 
föra en klimatpolitik. 
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Jag har försökt finna länkar till citaten och lyckats ganska väl. Gå gärna 
in på länkarna och läs, där finns ofta mycket mer läsvärt och tänkvärt i 
frågan. De fungerar när detta publiceras.  
Där hänvisningen är till en bok som inte kan läsas på nätet får det räcka 
med det. Hur dessa citat ska tolkas och vilken inverkan de bör få på 
läsarens val av klimatpolitik lämnar jag öppet för läsaren själv att avgöra. 
De citat som är markerade med * är det  jag som översatt till svenska. 

REALISTER 

Trots stigande temperaturer sedan slutet av den Lilla Istiden har 
skogsbränderna minskat i Nordamerika och Europa, vilket visats i flera 
fältstudier. Vi bedömer att den globala uppvärmningen sedan 1850 har 
utlöst en lägre frekvens av skogsbränder. * 
- Flanning, Canadian Forest Service 1998 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2307/3237261 
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Koldioxidutsläpp gör absolut ingen skillnad på vare sig det ena eller 
andra sättet. Varje forskare vet det, men det lönar sig inte att påtala detta. 
- Taheda Kunihiko, vice-kansler, Institute of Science and Technology 
Research vid Chubu University, Japan 

FN/IPCC:s nyligen släppta klimatrapport, fann än en gång små till inga 
bevis för att global uppvärmning orsakat någon ökning av olika sorters 
extremväder. * 
- Iowa Climate Science Education 
https://iowaclimate.org/2018/10/08/ipcc-report-extreme-weather-events-
have-not-increased/ 

Hemlig myndighetspåverkan kastar tvivel över vetenskapliga modeller, 
gynnar inhemsk energiproduktion och ifrågasätter de ekonomiska 
grunderna för klimatpolitik. * 
- Sara Stefanini och Karl Mathiesen 
https://www.climatechangenews.com/2018/10/02/leaked-us-critique-
climate-report-sets-stage-political-showdown-korea/ 

Den som hävdar att debatten är över och att slutsatserna är vederhäftiga 
har ett fundamentalt ovetenskapligt förhållningssätt till en av vår tids 
mest betydelsefulla frågor. 
- Pål Brekke, astrofysiker, Space Center, Oslo 

Inget i FN:s förslag att lösa klimatförändringarna skulle ha någon 
märkbar inverkan på temperaturer eller extremväder ens om man godtar 
klimatalarmisternas vetenskapliga resonemang. I alla händelser är FN:s 
agenda att begränsa Jordens temperaturökning till under 2°C ”gripen ur 
luften”, enligt e-post som avslöjats av Climategateskandalen. * 
- Steve Milloy, Climategate 2.0 

Det mest korrekta vi kan säga just nu, är att klimatmodellerna är något 
oförenliga med de data vi har för de senast 50 åren i Antarktis. * 
- Ohio State University, 2007-02-15, Antarctic Temperatures Disagree 
with Climate Models Predictions 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-02/osu-atd021207.php 

Vi letar efter en svag signal som tecken på effekten av mänsklig 
påverkan, och den är svår att finna för närvarande. * 
- David Bromwich, The Byrd Polar Research Center vid Ohio State 
University 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-02/osu-atd021207.php 
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Grundläggande bitar saknas för att lösa pusslet om klimatvetenskapen, 
eftersom vår kunskap om hur molnens rörelser och klimatet interagerar är 
så begränsad. * 
- Sandrine Bony, Laboratory of Dynamics Meteorology, Paris 2015 
https://www.nature.com/articles/ngeo2398 

Låt oss vara ärliga: Vetenskap har inget som helst att göra med 
konsensus. Konsensus är politikens område. Vetenskap, å andra sidan, 
kräver endast en utredare som råkar ha rätt, med vilket menas att han eller 
hon har resultat som är verifierbara mot verkligheten. I vetenskap är 
konsensus irrelevant. Vad som är relevant är reproducerbara resultat. De 
stora vetenskaparna i världshistorien är stora just för att de brutit med 
konsensus. Det finns inget sådant som konsensus i vetenskap. Om det är 
konsensus, så är det inte vetenskap. Om det är vetenskap, så är det inte 
konsensus. Punkt! * 
- Michael Crichton 
https://www.thepoachedegg.net/2017/07/lets-be-clear-the-work-of-
science-has-nothing-whatever-to-do-with-consensus.html 

En ny studie hävdar att en ökning av ackumulerad snö i Antarktis som 
började för 10.000 år sedan för närvarande tillför tillräckligt med is till 
kontinenten för at kompensera de ökade förlusterna från dess krympande 
glaciärer. Forskningen utmanar slutsatserna från andra studier, inklusive 
IPCC:s 2013 [AR5] rapport, vilken påstår att Antarktis totalt sett förlorar 
landis. Enligt den nya analysen av satellitdata visas att Antarktis netto 
ökar med 112 miljarder ton is per år mellan 2003 och 2008. * 
- NASA, oktober 2015 
https://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-
antarctic-ice-sheet-greater-than-losses 

Var god och behåll lugnet: Jorden läker sig själv - klimatet är bortom vår 
makt att kontrollera … Jorden bryr sig inte om regeringar eller deras 
lagstiftning. Man kan inte finna särskilt mycket verklig global 
uppvärmning i nutidens väderobservationer, klimatförändringar sker på 
en skala av geologisk tid, något som Jorden rutinmässigt gör på egen 
hand utan att fråga om någons tillåtelse och utan att förklara sig själv. * 
- Robert B. Laughlin, Nobelpris i fysik 1998 
https://theamericanscholar.org/what-the-earth-knows/#.Xa68KC2HLrI 
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[De beslutade åtgärderna och inriktningarna kostar 2900 miljarder € varje 
år.] 2900 miljarder € är mer än dubbelt så mycket som EU:s regeringar  i 
dag lägger på hälsa, utbildning, fritid, boende, miljö, polis och försvar. 
Varje EU-medborgare skulle bli 6000 € fattigare varje år. 
- Björn Lomborg, Climate Change, The Facts, 2017 

Frågan om farlig människoskapad global uppvärmning är komplex. Den 
kan endast bedömas på ett meningsfullt sätt i jämförelse med vår kunskap 
om naturliga klimatförändringar, vilken är ofullständig, och i vissa 
avseenden till och med rudimentär. Geologiska data om klimatet avslöjar 
många fall av naturliga förändringar med en hastighet och magnitud som 
skulle vara farlig för mänskligt liv och ekonomiskt välstånd skulle de 
återkomma på vår planet idag. Många av dess förändringar är 
oförutsägbara, till och med i efterhand. Att sådana naturliga förändringar 
kommer att inträffa igen i framtiden, inklusive både tillfälliga 
nivåförändringar och långsiktig nedkylning och uppvärmning, är 
garanterat. * 
- Bob Carter, The Facts 2017 

Klimatet är det mest komplexa kopplade icke-linjära kaotiska system 
människan känner till. Självklart finns det mänsklig påverkan på det, 
ingen förnekar det. Men vilket utfall ger det att fippla med en variabel 
(CO2) på marginalen? Tyvärr, det är vetenskapligt nonsens. * 
- Philip Stott, prof. em. Biogeography, University of London 
https://www.climatedepot.com/2018/08/22/moranos-point-by-point-
rebuttal-to-uk-guardians-nuccitellis-attacks-moranos-facebook-video-
continues-to-go-viral-with-over-8-million-views/ 

Fossila bränslen kommer fortsätta vara en avgörande energikälla på 
obestämd framtid. * 
- Steven Winberg, U.S. Assistant Secretary for Fossil Energy. 2018-12-10 
https://www.thenewamerican.com/tech/energy/item/30877-trump-trolls-
un-climate-summit-with-event-promoting-oil-coal 

Det är oförskämd lögn som framförs i media, som får det att se ut som 
om det endast är perifera forskare som inte köper antropogen 
uppvärmning. * 
- Stanley B. Goldenberg, NOAA 
https://liberalsarehypocrites.blogspot.com/2014/04/the-scientific-
consensus-that-isnt-of.html 
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Människans inflytande på klimatet är trivialt sant och numeriskt 
obetydligt. * 
Att kontrollera kol är byråkratens dröm. Den som kontrollerar kolet, 
kontrollerar livet. * 
I det långa loppet kan utbytet av vetenskapens precis och disciplinerade 
språk mot processandet och advokatyrens vilseledande språk vara en av 
de viktigaste källorna till skada på samhället som uppkommit i den 
aktuella debatten om global uppvärmning. * 
Det primära uppdraget för yrkessammanslutningar är lobbying mot 
regeringen för speciella fördelar. * 
Påståendet att klimatförändringarna kommer att bli katastrofala gömmer 
en kaskad av värdebelastade antaganden som inte uppkommit i empirisk 
vetenskap. * 
Människoskapad uppvärmning är en kult. * 
- Richard Lindzen, professor MIT 
https://www.azquotes.com/author/30824-Richard_Lindzen 

Ideologin som hävdar att människan orsakar global uppvärmning bygger 
på uppfattningen att planeten är statisk, och att dynamisk förändring 
endast uppstått sedan människan började släppa ut CO2. Inget kunde vara 
längre från sanningen. * 
- Ian Plimer 
https://www.spectator.co.uk/2017/03/hot-air/ 

Det onyanserade mottagandet av den senaste IPCC-rapporten innebär 
dock att vi sannolikt är på väg mot ett scenario där klimatpolitiken 
kostnader kraftigt överstiger fördelarna. 
- Björn Lomborg 2018-11-01 

Med andra ord vetenskapen har inte ännu sagt sitt sista ord, vilket beror 
på otillfredsställande kunskap. Att världens politiker går ut med löften att 
de skall begränsa jordens uppvärmning till ytterligare 0,5-1 grad Celsius 
är helt enkelt nys och saknar vetenskaplig grund. 
- Lennart Bengtsson, meteorolog 
https://www.allehanda.se/artikel/klimatdebatten-rasar-vidare-berglund-
radar-upp-falska-fakta-politikernas-loften-rent-nys 

Dagens debatt om global uppvärmning är i grunden en debatt om frihet. 
Miljöfundamentalisterna önskar detaljstyra varje möjlig (och omöjlig) 
aspekt av våra liv. * 
- Vaclav Klaus, Tjeckiens president i boken Blue Planet in Green 
Shackles (blå planet i gröna fjättrar) 2007 
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ALARMISTER 

I naturen fortgår en organisk tillväxt enligt en översiktsplan, en blueprint. 
En sådan övergripande plan saknas i processen för tillväxt och utveckling 
av världssystemet. Nu är det dags att ta fram en översiktsplan för hållbar 
tillväxt och utveckling i världen baserat på den globala fördelningen av 
alla resurser och ett nytt globalt ekonomiskt system. 
- Romklubben 1974 
h t t p : / / w w w . p i a h e l l e r t z . c o m / T h i n g s _ Yo u _ M u s t _ D o -
Lindsey_Williams.pdf 

I sökandet efter en ny fiende som kan förena oss kom vi fram med idén 
att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och 
lidande är vad vi behöver. 
- Romklubben 
https://jmm.nu/att-leka-gud-pia-hellertz/ 

Är inte det enda hoppet för planeten att industrialiserade civilisationer 
kollapsar? Är det inte vårt ansvar att själva åstadkomma detta? 
- Maurice Strong, grundare av FNs miljöprogram 
http://www.piahellertz.com/Agenda_2030_17_mal_del%201.pdf 

Ett effektivt genomförande av Agenda 21 kommer att kräva en 
genomgripande omorientering av alla mänskliga samhällen, något 
världen aldrig någonsin upplevt tidigare. 
Denna förändring kommer att kräva att de miljömässiga konsekvenserna 
av varje mänsklig handling blir angelägna och integreras i enskildas och i 
kollektivt beslutsfattande på alla nivåer. 
- FNs Agenda 21 
http://www.piahellertz.com/Agenda_2030_17_mal_del%201.pdf 

Det är ironiskt att vårt bidrag av växthusgaser till atmosfären faktiskt kan 
hjälpa till att fördröja starten på nästa istid. * 
- United States Geological Survey 
http://geologycafe.com/nyc/moraines/flandrian.htm 

Det spelar ingen roll vad som är sant, det enda som spelar roll är vad folk 
tror är sant. 
- Paul Franklin Watson, medgrundare av Greenpeace, 1993 
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Å ena sidan, är vi som vetenskapare etiskt bundna till den vetenskapliga 
metoden. I princip att säga sanningen, hela sanningen och inget annat - 
vilket betyder att vi måste inkludera alla tvivel, förbehåll, om, och, samt 
men. 
Å andra sidan är vi inte endast vetenskapare, utan även människor. 
Liksom de flesta vill se världen bli en bättre plats, vilket i detta 
sammanhang översätts till vårt arbete med att reducera risken för 
potentiellt katastrofala klimatförändringar. Att göra vad vi behöver för att 
erhålla brett stöd, fånga allmänhetens fantasi. 
Det innebär naturligtvis att skaffa massor av mediabevakning. Vi måste 
erbjuda skrämmande scenarios, göra förenklade dramatiska utsagor och 
undvika att nämna eventuella tvivel vi har. Var och en av oss måste 
avgöra vad som är rätt balans mellan att uppnå effekt och att vara ärlig. * 
- Stephen Schneider, klimatolog 1989 Climatologist, interviewed in 
Discover (1989) 
http://www.crossroad.to/Quotes/science.htm 

Vissa tror till och med att vi är del i en hemlig sammansvärjning som 
arbetar mot USAs bästa, genom att karaktärisera mig och min familj som 
”internationalister” och för att konspirera med andra över hela världen i 
syfte att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur - 
en värld, om du så vill. Om detta är anklagelserna, då är jag skyldig, och 
jag är stolt över det. 
- David Rockefeller, i boken Memoirs 2003 
https://opengov.ideascale.com/a/dtd/David-Rockefeller-s-book-Memoirs-
admits-secretly-conspiring-for-a-NWO/4007-4049 

Om vi kunde experimentera med atmosfären och bokstavligen leka gud, 
så vore det mycket frestande för en vetenskapsman. 
- Richard Odingo, klimatforskare i Kenya 

Global uppvärmning kan betyda kallare, det kan betyda torrare, det kan 
betyda våtare, det är vad vi handskas med. * 
– Steven Guilbeault, Greenpeace 2005 
https://blog.heartland.org/2014/01/risking-lives-to-promote-climate-
change-hype/ 

Om majoriteten av världens forskare har rätt, har vi bara tio år för att 
undvika en stor katastrof som kunde kasta hela vår planets klimatsystem 
in i en episk förstörelse som innebär extremt väder, översvämningar, 
torka, epidemier och mördande värmeböljor bortom allt vi har någonsin 
upplevt - en katastrof som vi själva skapat. 
- Al Gore, 2006 
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Vi som påtryckningsgrupp måste emotionalisera frågor och vi skäms inte 
för att emotionalisera frågor. * 
- Keith Farnish, Greenpeace, 2009 
https://www.commentarymagazine.com/politics-ideas/the-cost-of-
emotionalizing/ 

Det spelar ingen roll. Vi baserar inte våra rekommendationer på data. Vi 
baserar dem på klimatmodeller. 
- prof. Chris Folland, Hadley center 

Om vi inte förebådar katastrofer kommer ingen att lyssna. 
- Sir John Houghton, ordförande i IPCC 

Jag har just slutfört Mikes naturtrix [hockeyklubbsgrafen] med att lägga 
till uppmätta temperaturer till varje serie de senaste 20 åren (dvs. från 
1981 och framåt) och från 1961 för Keiths [serie] för att dölja 
[temperatur-] nedgången. * Phil Jones erkänner här rent ut att de i 
samförstånd har fuskat med vilka data de lagt in i den så kallade 
hockeyklubbsgrafen, den som trollat bort den medeltida värmeperioden, 
den lilla istiden, samt får nutida data att se skrämmande ut. 
- Phil Jones, chef Hadley Center Climate Research Unit, University of 
East Anglia, Climategate 2009 
https://www.justfacts.com/globalwarming.hidethedecline.asp 

Jag kan inte se hur någon av dessa rapporter kommer med i nästa IPCC-
rapport. Kevin och jag kommer hålla dem utanför på något sätt, även om 
vi måste omdefiniera vad peer review [≈ ämnesgranskad] litteratur är. * 
- Phil Jones, Climategate 2009 

Men för guds skull, var snäll och respektera det känsliga i det här och 
förstör filen omedelbart när ni slutat och snälla, berätta inte för någon att 
jag sänt detta. Hej då, Keith 
- Keith Briffa, Climategate 2009 

Klimatförändringarna kommer att resultera i en katastrofal höjning av den 
globala havsnivån, som kommer att stiga sju meter. 
- Greenpeace International 

Det är det saken gäller, havsnivåhöjning … Jorden kan bli oregerlig. 
- James Hansen, NASA GISS 
http://nymag.com/intelligencer/2017/07/scientist-jim-hansen-the-planet-
could-become-ungovernable.html 
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Havsytehöjningen går snabbare än vad IPCC förutsåg … Utsläppen av 
växthusgaser följer IPCCs värsta ”business as usual” - kurva som skulle 
kunna leda till en sex graders varmare värld, vilket skulle utgöra en 
global katastrof där samhällen som vi känner dem inte kan bestå. 
- Johan Rockström & Jacqueline McGlade, 2009 

Jag är en Nobelpristagare. * 
Mann började säga så, han till och med förfalskade ett diplom, efter att 
IPCC och Gore delat på priset. Mann ansåg att han hade så viktig del i 
priset via sitt arbete inom IPCC att han också erhållit nobelpris. Till slut 
tvingades han sluta säga så. 
https://realclimatescience.com/2019/09/michael-mann-fake-nobel-prize-
fake-science/ 
Vi talar om att bokstavligen överge våra kuststäder över hela världen och 
flytta inåt land. 
- Michael Mann, hockey stick compilator 
https://www.sciencefriday.com/segments/hurricane-harvey-and-the-new-
normal/ 

Vi (FN-IPCC) omfördelar de facto världens rikedomar via klimatpolitik. 
… Man måste befria sig själv från illusionen att internationell 
klimatpolitik är miljöpolitik. Original på tyska, min översättning från 
engelska. * 
- Ottmar Edenhofer, co-chair i WG 3 IPCC intervju 2010 
https://www.newsbusters.org/blogs/nb/noel-sheppard/2010/11/18/un-
ipcc-official-admits-we-redistribute-worlds-wealth-climate 

Våra modeller ger oss förutsägelser och bedömningar som är fullständigt 
pålitliga. * 
Vetenskapen är avgjord. * 
Voodoovetenskap, * som kommentar om forskare som visar på andra 
resultat. 
Vi använder endast peer reviewed papers. * [avhandlingar, rapporter som 
är granskade av ämneskunniga inom det aktuella vetenskapsområdet] 
på fråga om IPCC använder sig av erkänt kunniga forskare, innan det 
blev avslöjat att en tredjedel av deras material var skrivet av studenter 
och NGO:s. 
- Rajendra Pachauri, ordförande i IPCC 
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Jag tror att man i framtiden kommer att se just 2012 som ett avgörande år 
för klimatet. 2012 är förmodligen det första året då klimatet går över en 
tipping point, en tröskel där utvecklingen inte går att stoppa. 
- Johan Rockström, Miljöaktuellt 2012-11-06 

Klimatarbetet är till för att avskaffa kapitalismen 
- Christiana Figueres, ordförande UNFCCC 2010-2016 

Men den [industriella revolutionen] var inte en omvandling styrd av ett 
centraliserat perspektiv, förklarade hon. Detta är en centralstyrd 
omvandling som sker … det är en mycket, mycket annorlunda 
omvandling och den kommer att göra livet mycket annorlunda för alla på 
Jorden. * 
- Christiana Figueres på presskonferens Doha 2012 
https://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/22841-what-s-
the-real-agenda-behind-climate-change-alarmism 

Man måste förstå att det som händer här, inte bara i Doha, men i hela 
klimatförändringsprocessen är en fullständig omvandling av världens 
ekonomiska struktur. * 
- Christiana Figueres i intervju med the Guardian 2012 
https://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/13954-un-
climateers-and-the-“complete-transformation-of-the-world” 

Debatten är över, brådskande agerande nödvändigt. * 
- Marcia McNutt, Editor, Science Magazine sammanfattning av ledare 
2015 

Klimaträttvisa är viktigare än demokrati. * 
- Nature Magazine 2015 

Parallellt med valutakris befinner vi oss just nu i en global kris där den 
gängse ekonomiska modellen uppvisar allt allvarligare brister. 
- Johan Rockström och Anders Wijkman, SvD 2012 
https://www.svd.se/nu-kravs-en-ny-ekonomisk-logik 

Det är uppenbart att våra nuvarande styrelseformer … inte motsvarar 
dagens och än mindre framtida behov. Det är inte enkla justeringar eller 
små anpassningar som behövs utan omfattande och nytänkta 
systemförändringar. 
- Klaus Schwab, grundare och ordförande för WEF i Davos 2016 
https://www.sydsvenskan.se/2016-01-18/den-fjarde-industriella-
revolutionen-kan-fa-foljder-som-till-och-med-tvingar-os 
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Demokratin måste pausa för att lösa klimatkrisen. Ett elitstyre är bättre än  
demokrati -  i alla fall om världen ska lyckas lösa den akuta klimatkrisen. 
- Jörgen Randers, professor i klimatstrategi vid Handelshögskolan i Oslo 
2017 
https://www.svd.se/demokratin-maste-pausas-for-att-losa-klimatkrisen 

När klimattoppmötet [i Katowice] öppnade, förklarade FN:s 
generalsekreterare António Guterres att ”klimataktion” erbjuder en 
”tvingande väg att omvandla vår värld”. Till och med våra ”sinnen” 
måste omvandlas, sa han. Många andra stolta socialister, kommunister 
och globalister uppmanade till att använda hypotesen om 
människoskapad global uppvärmning för att omvandla världen. * 
För att åstadkomma genuin omvandling av den reala ekonomin, måste 
våra nationella regeringar spela en avgörande roll i var och en av de 
stabila koalitioner som ska leverera konkret omvandlande resultat. * 
Parisavtalet är inte en papperslapp. Det är ett historiskt förbund mellan 
stater, ett förbund för att säkra vår överlevnad … Det kommande året 
måste vi ta det i bruk för att omvandla våra ekonomier, våra sinnen och 
vår framtid. * 
- António Guterres FNs generalsekreterare i Katowice 2018 
https://www.thenewamerican.com/print-magazine/item/30976-using-the-
climate-to-transform-the-world 

Klimatförändringarna är det största hotet som den mänskliga 
civilisationen någonsin har stått inför. 
- Angela Merkel 

Den framväxande miljöfokuseringen i vår civilisation och behovet av 
kraftfulla åtgärder av intresse för hela det globala samfundet, kommer 
oundvikligen att ha flera politiska konsekvenser. Den kanske viktigaste 
av dem kommer att vara en gradvis förändring av FNs status. 
Oundvikligen måste den anta vissa aspekter av en världsregering. 
- Michail Gorbatjov, State of the World 2009 

Det som oroar klimatforskarna alltmer är just förekomsten av 
tröskeleffekter - tipping points - av typen stora, plötsliga metanutsläpp 
från en töande tundra i Sibirien eller Lappland. Den senaste rapporten 
från IPCC pekar just på sannolikheten av tröskeleffekter mellan 1,5 och 
2°C som kan vara ödesdigra. En sådan gäller glaciärerna på Grönland och 
väst-Antarktis. Destabiliseringen av båda dessa massiv kan ha gått så 
långt vid en ökning på mer än 1,5°C att det inte finns någon återvändo. 
Följden skulle bli en havsnivåhöjning på sikt på upp till 17 meter. 
- Anders Wijkman, 2018 i SvD 
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Vetenskapligt är vi inte där ännu. Trots vad du kanske har hört i media, så 
finns det ingen konsensus av vetenskaplig opinion om att detta är ett 
problem. Eftersom det finns naturliga variationer i vädret kan vi inte veta 
statistiskt förrän om ytterligare 150 år. * 
- Tom Tripp IPCC lead author sedan 2004 
https://www.climatedepot.com/2010/12/08/special-report-more-
than-1000-international-scientists-dissent-over-manmade-global-
warming-claims-challenge-un-ipcc-gore-2/ 

IPCC, INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE 

Diskrepanserna är ibland milsvida mellan vad som står i IPCCs Summary 
for Policymakers (SPM) och vad som står i faktadelarna i de flera hundra 
sidor tjocka rapporterna. Än större kan skillnaden vara när medarbetare 
pratar utanför kontexten av att representera IPCC. Rapporterna kallas 
Assessment Reports, AR och ett löpnummer. Men de tre första hette FAR, 
SAR och TAR (first, second och third AR) Nu väntas AR6 inom kort. 
FAR 1990 
SAR 1995 
TAR 2001, I klimatforskning och modellering bör vi erkänna att vi har att 
göra med ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system och att därför är 
långtidsprognoser för framtida klimat omöjliga. * 
AR4 2007 
AR5 2014, Det är sannolikt att liknande stora förändringar av det globala 
medelvärdet för havsnivåhöjning inträffade mellan 1920 och 1950. * 
… [det förekom en] kontinuerlig förlust av ismassa från glaciärer efter 
omkring 1850, tydligast är den snabba förlusten från grönländska 
glaciärer under 1930-talet. * 
Över Grönland har temperaturen ökat påtagligt sedan tidigt 1990, och nått 
liknande nivåer som på 1930-talet. * 
Som en konsekvens är det en utmaning att finna effekter av 
klimatförändringarna via observerade förändringar i regionala havsnivåer. 
* 
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ÄLDRE LARM  
som inte IPCC ansvarat för 

En avsevärd förändring av klimatet, för närvarande oförklarlig för oss, 
måste ha skett i polarområdena, genom vilken den svåra kyla som härskat 
i århundraden och inneslutit haven på de höga nordliga latituderna i en 
ogenomtränglig barriär av is, har under de senaste två åren avsevärt 
avtagit. 
[36.000 kvadratkilometer] is som hittills täckt Grönländska sjön mellan 
74° och 80° Nord, har under de två senaste åren helt förvunnit. * 
- Lawrence Solomon President of the UK Royal Society, 20 november 
1817 
https://climatechangedispatch.com/predictions-of-an-ice-free-arctic-
ocean/ 
https://business.financialpost.com/opinion/lawrence-solomon 

En femte istid är på väg. 
- LA Times oktober 1912 

En omfattande klimatförändring drev nu världen, sakt och obevekligt, 
mot en världsomfattande torka. * 
- Royal Geographic Society 1914-06-14 

Den arktiska isen kommer att utplåna Kanada. 
Chicago Tribune, 1923 

Nya värmerekord, plågsam värmebölja i två månader över London. 
- Morgonbladet, 1935-08-24 

Världen har blivit varmare det senaste halvseklet. 
NY Times 1952-08-10 

Vissa forskare uppskattar att packisen i Arktis är 40% tunnare och 12% 
mindre i area än den var ett halvt århundrade tidigare, och att även att 
inom våra barns livstid kan Ishavet vara öppet så att fartyg kan segla över 
Nordpolen. * 
NY Times 1958-20-19 
https://realclimatescience.com/fraud-in-the-national-climate-assessment-
part-2/ 

Glaciärer i Alaska smälter och i isen i Norra Ishavet är hälften så tjock 
som normalt. 
- NY Times 1959-02-15 
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Experter säger att Ishavet snart kommer att vara öppet. * 
- NY Times 1969-02-20 

Världens klimatforskare är bara ense om två saker, istiden kommer snart 
och det är våra utsläpp som är orsaken. 
- Science Digest 1973 

Det finns tydliga tecken på att dessa färska klimatkatastrofer inte var 
slumpmässiga avvikelser från det vanliga vädret, utan istället tecken på 
uppkomsten av ett nytt normalt tillstånd för världens klimat. * 
- Walter Orr Roberts, National Center for Atmospheric Research i 
Boulder Colorado, om kylan, 1974 
https://www.iaea.org/sites/default/files/16505796265.pdf 

Många väderforskare förväntar sig större variationer i Jordens väder och 
följaktligen större risk för lokala katastrofer. * 
- NY Times 1974-08-08 
https://www.nytimes.com/1974/08/08/archives/climate-changes-
endanger-worlds-food-output-scientists-view-global.html 

Istiden kommer. 
- Science News, i rubrik på framsidan med en bild New York under is, 
mars 1975 

Det finns ödesdigra tecken på att Jordens vädermönster har börjat ändras 
dramatiskt och att dessa förändringar kan medföra en drastisk nedgång i 
matproduktionen - med allvarliga politiska implikationer för i stort sett 
varje nation på Jorden. * 
- Peter Gwynne i artikel om The Cooling Earth, Newsweek 1975-04-28 
http://www.denisdutton.com/cooling_world.htm 

Vetenskapare begrundar varför världens klimat förändras. * 
- NY Times 1975-05-21 i artikel om tilltagande kyla 

Meteorologer är nästan eniga i sin syn att den kylande trenden kommer 
att minska jordbrukets produktion under resten av århundradet. * 
- Newsweek, juni 1975 
https://www.newsweek.com/newsweek-rewind-debunking-global-
cooling-252326 

 av 14 19



Polarkylan hotar orsaka översvämningar. 
- Chicago Tribune 1977-01-09 

Vi är mer än mogna för en återkomst av isen … återgången till en istid. 
Argumenten för att vi står inför några långa kalla år är ganska 
övertygande. * 
- ABC News 1977-01-18 
http://archive2.mrc.org/articles/famous-journalists-70s-ice-obsession-
glaciers-down-mason-dixon-line 

Internationellt forskarlag ser inget slut på 30 års nedkylning av norra 
halvklotet. * 
- NY Times 1978-01-05 
https://www.nytimes.com/1978/01/05/archives/international-team-of-
specialists-finds-no-end-in-sight-to-30year.html 

Mellan 1880 och 1950 upplevde Jorden det varmaste klimatet på 
femtusen år. Det var en tid fylld av optimism. Optimismen vissnade bort i 
nedkylningens första köldstråk. Sedan 1940-talet har vintrarna blivit 
något längre, nederbörden opålitligare, stormarna allt oftare 
förekommande världen runt. 
- Ponte 1970-talet, citerad av Storch & Stehr 2006 

Växande glaciärer sågs som ett problem i Alaska, Island, Kanada, Kina 
och Sovjetunionen. Ökade dödsfall i kyla och missväxt med svält som 
följd och i värsta fall världskrig innan år 2000. 
- om 1970-talet, Anderson & Gainor 2006 

Två gånger under 1900-talet har Time magazine varnat för kallare klimat 
och två gånger för varmare klimat. 
h t t p s : / / w w w . p i n t e r e s t . s e / p i n / 8 5 9 9 0 6 7 4 1 1 6 2 7 3 6 0 2 / ?
d=t&mt=signup&nic=1a 
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GENERELLA CITAT 
Ej direkt kopplade till, men med positiv eller negativ bäring på 
klimatfrågan, välj själv vilket! 

Skapa tro på en teori, och fakta kommer att skapa sig själva. 
- Joseph Jastrow, 1935. psykolog och författare (1863 — 1944) 

Min egen åsikt duger gott åt mig och jag hävdar rätten att försvara den 
mot varje konsensus och varje majoritet, var som helst, överallt, när som 
helst. Och alla som opponerar sig mot det kan ta en nummerlapp, ställa 
sig i kön, och kyssa mig i arslet! * 
- Christopher Hitchens, författare, filosof 

Det som kan fastställas utan bevis, kan avfärdas utan bevis! * 
- Christoper Hitchens, författare, filosof 

Man kan avgöra utifrån experiment, eller man kan blint acceptera 
auktoritet. För det vetenskapliga sinnet är experimentella bevis det helt 
avgörande och teori är bara en bekvämlighet för beskrivningen, att 
förkastas när den inte längre passar. För det akademiska sinnet är 
auktoritet allt och fakta förkastas när den inte passar teori förmedlad av 
auktoritet. *  
- Robert A. Heinlein, Dr Pinero i boken Life-line 1939 

Det är … avgörande att vetenskapare inser att deras favoritteorier kan 
visa sig vara felaktiga. Vetenskapen som sådan kan inte tillåta sitt 
omdöme om fakta att förvrängas av idéer som borde vara sanna, eller vad 
man önskar skulle vara sant. * 
- Conrad Waddington, biolog 1941 

Vi behöver ett nytt paradigm för utveckling där miljön kommer att 
prioriteras. Världens civilisation, så som vi känner den, kommer snart att 
ta slut. Vi har väldigt lite tid och vi måste agera. Om vi ska kunna ta itu 
med miljöproblemen måste det ske inom ett nytt system, ett nytt 
paradigm. 
- Michail Gorbatjov, Sovjetunionens sista president 

En massiv kampanj måste inledas för att avveckla USA. Avvecklingen 
innebär att anpassa vårt ekonomiska system till verkligheten när det 
gäller ekologi och situationen med världens resurser. 
- Paul Ehrlich, professor i befolkningsstudier 
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E n c a n c e r ä r e n o k o n t r o l l e r a d f ö r ö k n i n g a v c e l l e r ; 
befolkningsexplosionen är en okontrollerad förökning av människor. Vi 
måste flytta våra ansträngningar från behandling av symptomen till att 
skära bort cancern. Verksamheten kommer att kräva många till synes 
brutala och hjärtlösa beslut. 
- Paul Ehrlich, professor i befolkningsstudier 

Om man berättar en tillräckligt stor lögn och fortsätter upprepa den, 
kommer folk till slut att tro på den. Lögnen kan upprätthållas endast så 
länge som staten kan avskärma folket från de politiska, ekonomiska och 
militära konsekvenserna. Det blir därför livsavgörande för staten att 
bruka all sin makt för att trycka ned avvikande meningar, för sanningen 
är lögnens dödsfiende, och därför är sanningen i förlängningen statens 
främsta fiende. * 
- Joseph Goebbels, propagandaminister 

Närhelst man finner sig på samma sida som majoriteten är det dags att 
ändra mening. * 
Den som inte läser tidningen är oinformerad, den som läser tidningen är 
felinformerad. * 
Argumentera aldrig med dumma människor, de drar bara ner dig till deras 
nivå och sedan besegrar de dig med sin erfarenhet [av att vara dumma]. * 
Det som ställer till det för oss är inte vad vi inte vet, det är vad vi med 
säkerhet vet, men som inte är så. * 
- Mark Twain 
https://www.goodreads.com/author/quotes/1244.Mark_Twain?page=8 

Mina tre huvudmål skulle vara att minska befolkningen till cirka 100 
miljoner i hela världen, att förstöra den industriella infrastrukturen och att 
[få] se vildmarken, med dess fulla uppsättning av arter tillbaka över hela 
världen. 
- Dave Foreman, grundare av Earth First 

Det enda sättet att få vårt samhälle att verkligen förändras är att skrämma 
människorna med möjligheten till en katastrof. 
- Daniel Botkin, prof. em. 
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Avfolkning bör vara högsta prioritet för utrikespolitiken gentemot tredje 
världen, eftersom den amerikanska ekonomin kommer att kräva stora och 
ökande mängder av mineraler från utlandet, särskilt från mindre 
utvecklade länder. 
- Henry Kissinger, Amerikansk utrikesminister mm. 

Världens befolkning måste minskas med 50%. De äldre är onyttiga ätare. 
- Henry Kissinger 

Barnafödande borde vara ett straffbart brott mot samhället, om inte 
föräldrarna har en statlig licens. Alla potentiella föräldrar bör åläggas att 
använda preventivmedel. Regeringen utfärdar motgift till föräldrar som 
utvalts för barnafödande. 
- David Brower, första VD för the Sierra Club, världens äldsta 

miljöorganisation. 

Strävan efter att rädda mänskligheten är nästan alltid en falsk front för 
strävan efter att härska. 
- HL Mencken 

Sanning kan endast nås genom beaktande och jämförelse av motstående 
idéer. Hindrande av sådant beaktande är ett undertryckande av sanningen. 
* 
- Al Gore, The Assault on Reason, sid 11 st 2, 2007 

För att etablera socialism i kapitalistiska stater krävs endast att man 
kontrollerar deras energikällor. * 
- Vladimir Ilyich Ulyanov (alias ”Lenin”; 1870-1924) 

The malice of the wicked was reinforced by the weakness of the virtuous.  
Ondskan hos de syndfulla förstärktes av svagheten hos de dygdiga. * 
Flera översättningar/tolkningar möjliga. 
- Winston Churchill 

Jag ser hellre frågor som inte kan besvaras, än svar som inte får 
ifrågasättas. * 
- Richard Feynman, fysiker 1985, Nobelpris i fysik 1965 

Inget i livet skall fruktas, det skall bara förstås. Nu är tiden inne att förstå 
mer, så att vi kan frukta mindre. * 
- Marie Curie, Nobelpris i fysik 1903 och i kemi 1911 
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The Hothouse Limerick  
 
There was an old man named Arrhenius  
Whose physics were rather erroneous  
He recycled rays  
In peculiar ways  
And created a "heat" most spontaneous!  
 
Timothy Casey, 2010 
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