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Den 9. Internasjonale konferanse om Klimaendringer1 ble holdt i Las Vegas, USA, 7-9. Juli 2014,
med 600 deltakere og 60 forelesere fra 13 forskjellige land. Alle innleggene er tilgjengelige på
YouTube, og kan anbefales på det varmeste. Under konferansen ble det utdelt i alt 9 priser for
innsats i kampen mot klimaalarmismen2. En av disse prisene gikk til Dr. Willie Soon, som var
hovedinnleder på Klimarealistenes seminar 26. oktober 2013. Han holdt også innlegg3 på den
Internasjonale Klimakonferansen
Prisen er gitt av George C. Marshall Institute4 , som beskriver seg som en nonprofit organisasjon
med hensikt å lage tekniske vurderinger av vitenskapelige spørsmål som har følger for almenheten
(public policy).
I begrunnelsen for prisen skrives det:
Willie Soon er astrofysiker og geofysiker. Han er en av verdens ledende autoriter når det gjelder sammenheng mellom sola og jordas
klima. Hans vitenskapelige resultater utfordrer gjeldende klimamodellører som undervurderer solas innvirkning på skydannelse,
havstrømmer og vind som fører til klimaendringer.
Dr. Soon har blitt møtt med uetiske og falske anklager, som han
har hevet seg over og blitt en av verdens mest innﬂytelsesrike klimarealister. Han sier bl.a. at ”vitenskap ikke lenger kan praktiseres
fritt og egenstyrt, men blir isteden terrorisert av bevilgende organers gruppetenkning.
Derfor trenger vitenskapen å forsvare seg og rense seg for disse sykelige tendenser slik
at vitenskapen kan gjøres på rett måte.”
Soon har skrevet en rekke vitenskapelige artikler i tillegg til en bok med tittel Maunder Minimum and the
Variable Sun-Earth connection, og han har vært medforfatter med Sebastian Lühning av kapittel 2: Solar
Forcing on Climate i CCR II Physical science, hvor et
sammendrag er oversatt til norsk av Klimarealistene. 5 Han
gjorde en stor innsats i det såkalte Petition project,6 hvor
de skaffet utnderskrifter fra 31 487 amerikanske forskere,
hvorav 9 029 med doktorgrad på at ”det er ingen overbevisende vitenskap som viser at menneskelige utslipp av
klimagasser fører til, eller i overskuelig fremtid vil føre til
katastrofisk oppvarming av jordas atmosfære.” Soon
forteller at de sjekket at hver underskriver var en reell person, og at de sendte ut postkort med oppfordring så lenge
de hadde penger til frimerker.
En av de viktigste vitenskapelige funn Soon har gjort er
påvisningen av at Arktisk gjennomsnittstemperatur ikke
følger atmosfærisk CO2 men solinnstrålingen som vist i
figuren. 7

1  http://climateconference.heartland.org/

2  http://climateconference.heartland.org/award-‐winners/
3http://www.ustream.tv/recorded/49735731
4  http://marshall.org/about/

5  Klimaendringer  Revurdert  II  Naturvitenskap.  Sammendrag  for  beslutningstakere,  Klimarealistene  2014
6  http://www.petitionproject.org/
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