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Kopior av mejl från ett ansett klimatforskningsinstitut i Storbritannien avslöjar att data manipulerats för att

blåsa upp klimathotet. Efter skandalen, Climategate kallad, kommer ett forskarförhör att hållas inom

Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, för att gå till botten med misstankarna, skriver Lars Bern, ledamot av

IVA och medförfattare till boken Chill-out – sanningen om klimatbubblan.

Hur ofta den senaste tiden har vi inte hört från politiker som Anders Wijkman (KD) att det är mycket värre

med klimatet än vi trodde, och att vi snart når en tipping point då det är för sent att göra något?

Sådana påståenden är dock våldsamt överdrivna. En analys av Al Gores kända propagandafilm avslöjar ren

desinformation. FN förutsäger nya värmerekord år efter år trots att det blivit kallare det senaste decenniet.

Mätningar i atmosfären visar dålig överensstämmelse med FN:s datormodeller, som således inte borde

tillmätas något prognosvärde.

För ett år sedan skrev jag i Svenska Dagbladet att FN:s forskare döljer fakta och manipulerar data. Nu finns

bevis för att detta var riktigt. Genom ett omfattande avslöjande, kallat Climategate i världens medier, från

klimatforskningsenheten vid universitetet i East Anglia har vi fått bevis för att FN:s klimatforskare:

* utövar påtryckningar på vetenskapliga tidskrifter för att hindra forskare med en annan övertygelse att föra

ut sin uppfattning.

* systematiskt manipulerar temperaturdata för att överdriva uppvärmningen.

* vägrar lämna ut de data som man utgår ifrån.

* använder datormodeller med en i förväg programmerad katastrofutveckling av jordens klimat.

Statsministerns vetenskaplige rådgivare i klimatfrågor, Erland Källén, påstår att FN:s modeller utgår från

naturveteskapliga grundlagar. Avslöjandena visar att detta inte är sanning.

FN-forskarnas sätt att hantera data och prognoser är ett allvarligt brott mot vetenskaplig etik och metodik.

Normalt underkänns vetenskapliga påståenden där data inte redovisas öppet. Kungliga vetenskapsakademien,

där Källén är ledamot, har anledning att idag ångra sitt uttalade stöd till FN:s klimatforskare.
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Efter krav från ledamöter i Ingenjörsvetenskapsakademin har vi beslutat att snarast arrangera ett

forskarförhör inom akademin i syfte att gå till botten med alla misstankar mot FN:s klimatforskare och att ge

andra en chans att komma till tals.

Nästan alla politiker tycks beredda att ställa om samhället baserat på FN:s bedrägliga underlag. Medborgarna

runt om i världen verkar dock inte gå på FN:s pseudovetenskap. Förklaringen är det snabbt växande fria

åsiktsutbytet på internet.

Den allvarliga korruption av den vetenskapliga världen som lagts i dagen kan inte skyllas på

vetenskapssamhället. Orsaken är det sätt som forskning numera finansieras.

Forna tiders oavsättliga och oberoende forskare finns inte längre. Dagens forskning inom viktiga områden som

miljö, livsmedel och medicin slussas numera via organ som styrs av politiska och ekonomiska intressen.

Klimatforskningsenheten vid universitetet i East Anglia och FN:s klimatpanel, IPCC, startades på initiativ av

bland andra Storbritanniens dåvarande premiärminister Margaret Thatcher, i syfte att komma åt

kolarbetarfacket och att motivera en utbyggd kärnkraft.

Det är ingen slump att det rasar flera debatter om förtroendet för vetenskapen. Forskare är inte mer än

människor och man biter inte den hand som föder en.

LARS BERN
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