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En ny uavhengig klimarapport kommer 17. september 2013
Det FN oppnevnte klimapanelet (IPCC) har siden det ble oppnevnt i 1989 hatt monopol på
å gi råd til verdens styrende (policymakers) om hvordan planeten jordens klima forandrer
seg – styrt av våre utslipp av klimagasser. IPCCs oppgave er å bevise at det finnes en
menneskeskapt oppvarming som er større enn det som skyldes naturlige variasjoner.
Medlemmer av IPCC er oppnevnt av regjeringer, og deres konklusjoner er vedtatt i
komitémøter med regjeringsoppnevnte deltakere. Konklusjonene i neste IPCC rapport
(den 5.) vil bli vedtatt i et møte i Stockholm 23-36 september 2013. Rapporten som
begrunner vedtakene kommer ca et halvt år senere.
I 2003 kom noen uavhengige forskere sammen i Milano, og ble enige om at det var viktig
å lage en uavhengig rapport – uten forhåndsbestemte konklusjoner – uten påtrykk fra
myndigheter. Dette førte til NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate
Change (NIPCC)-rapport nr 1 i 2009 (Climate Change Reconsidered), og en
mellomrapport i 2011. En viktig del av NIPCCs oppgaver er å videreformidle vitenskapelige
rapporter oversett eller neglisjert av IPCC. Informasjon om NIPCC-rapportene og forskning
som blir oversett av IPCC finnes på nettstedet: www.nipccreport.org
Den 17. september 2013 vil NIPCC-rapporten: "Climate Change Reconsidered II. The
Physical Science, Summary for Policymakers" bli offentliggjort ved en pressekonferanse i
Chicago. Senere i uken blir hele rapporten (ca 1 200 sider) bli tilgjengelig på nettstedet
www.ClimateChangeReconsidered.org. En del II "Impacts, Adaption and Vulnerability" blir
publisert i 2014.
NIPCC-rapporten har Craig D. Idso, Robert M. Carter og Fred Singer som hovedforfattere. Blant kapittelforfatterne finner vi Willie Soon, som vil holde seminar for
medlemmer av Klimarealistene om rapporten den 26. oktober 2013. Av norske bidrag
finner vi Tom Segalstad som bidragsforfatter, og Martin Hovland og Jan-Erik Solheim med
vurdering av kapitler (chapter review).
Hovedideen bak NIPCC er at når en skal behandle store og komplekse problemer, er det
vanlig å oppnevne et Grønt og et Rødt Team, som uavhengig skal arbeide fram
argumenter for og imot. IPCC er i denne sammenheng Grønt Team som skal bevise
menneskeskapt global oppvarming. Rødt Team er NIPCC som i rapport 1 konkluderer med
at det vi har målt av oppvarming og klimavariasjoner ligger godt innenfor virkningen av
naturlige klimavariasjoner. De viser at klimamodellene slik de foreligger i dag ikke er istand
til å gi brukbare prognoser, da de ikke er bekreftet av observasjoner. For eksempel viser
klimamodellene at global temperatur skal stige 0,3 °C pr 15 år, mens de siste 15 år viser
null temperaturstigning.
Klimarealistenes hefte "Naturen - ikke menneskene styrer jordens klima", presenterer
mange av de observasjonene og vurderingene som er mer utførlig behandlet i NIPCC II.
(Se også Kortnytt nr 1, 2, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 17 og 31/2013). I fremtidige Kortnytt skal vi
gjengi flere av NIPCCs vurderinger.

