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I Klimanytt nr 70 skrev vi om Klimakonferansen i Las Vegas der blant annet Willie Soon fikk en pris for sitt modige
forsvar av vitenskapen. Det var en norsk deltaker på konferansen og han gir sitt inntrykk fra møtet nedenfor:

Vellykket klimaskeptikerkonferanse i Las Vegas 7-9 juli 2014
Vellykket klimaskeptikerkonferanse
Trygve Eklundi Las Vegas 7-9 juli 2014
Trygve Eklund

Det var kanskje med en viss selvironi at arrangørene av denne konferansen hadde valgt tid og sted; her kunne man
regne med høye temperaturer. Og det fikk man, mellom 40 og 45oC utendørs. Ytterligere symbolikk kunne lett finnes i
de allestedsnærværende kasinoer, som antydning av at tilfeldigheter spiller en viss rolle også i klimasammenheng.
I alle fall, konferansen samlet over 650 deltagere fra 12 land, og på blant de 64
forelesere opptrådte en rekke kjente klimaskeptikere. Representanter for de offisielle
klimapanelholdningene var høflig invitert, nå som ved tidligere konferanser i regi av
den liberalistiske tankesmia Heartland Institute. Men ingen av de ellers ivrige
forsvarere av klimakrisebudskapet ville møte frem til åpen diskusjon.
Hovedbudskapet var følgende: ”Don’t just wonder about climate change – understand
it”. Og det ble gang på gang understreket at man på denne konferansen var ute etter å
komme nærmest mulig sannheten om klimaet, uten politiske føringer.
En uhøytidelig meningsmåling blant deltagerne i plenum ble
gjennomført av Christopher Monckton, som stilte følgende spørsmål:
1.
2.
3.
4.

Forandrer klimaet seg?
Har CO2-innholdet i atmosfæren økt siden 1950?
Skyldes økningen siden 1950 også menneskeskapte bidrag?
Er det sannsynlig, under ellers like vilkår, at økt CO2 i
atmosfæren vil forårsaken en viss global oppvarming?
5. Er det sannsynlig at det har foregått en viss global oppvarming
siden 1950?
6. Er det sannsynlig at menneskeskapte utslipp av CO2 og andre
drivhusgasser har bidratt til den globale oppvarmingen siden
1950?

På denne konferansen med 650 ”klimafornektere” var det ikke én delegat som var uenig i at klimaet endrer seg eller at
vi har bidratt til global oppvarming siden 1950.
Det er vanskelig å peke ut hoved- og høydepunkter, men jeg må likevel fremheve følgende bidrag:
• Patrick Moore: Angrende Greenpeacegrunnlegger som nå er sterkt kritisk til bevegelsen, http://
www.ustream.tv/recorded/49713946 (00:11 - 00:28)
• John Coleman: Klimaalarmismens historie, http://www.ustream.tv/recorded/49713946/highlight/526885
(00:33 - 01:02)
• Christopher Monckton: Om det meste, og ikke minst om klimakonferansenes forsøk på å flytte makt til
udemokratiske institusjoner, http://www.ustream.tv/recorded/49805723 (00:32 - 01:18)
Og det var meget mer som var og er verd å lytte til. Hele konferansen er tilgjengelig her:
http://climateconference.heartland.org/

