Poppersk klimadebat.

I forbindelse med den hede debat mellem såkaldte klimaskeptikere og tilhængerne af den dominerende
teori om menneskeskabt global opvarmning forårsaget af drivhusgasser, vil den skarpe iagttager nok
have bemærket, at klodens gennemsnitlige lufttemperatur nærmest har været konstant, og ikke
stigende, de sidste 15 år. Men i samme periode er det samlede globale udslip af drivhusgasser steget
markant. Dette ses tydeligt ved en sammenligning af grafer, der viser den årlige udvikling i de to
størrelser. Hvis der er en kausal sammenhæng mellem mængden af drivhusgasser i atmosfæren og
klodens gennemsnitstemperatur, burde temperaturen vel også være steget som reaktion på den kraftige
stigning i drivhusgasser ?
Ifølge den østrigsk-engelske videnskabsteoretiker Karl Popper (1902-1994), som i dag er
obligatorisk pensum i faget videnskabsteori på stort set alle videregående uddannelser burde dette da
også føre til en berettiget skepsis overfor teorien om menneskeskabt global opvarmning, om ikke en
total afvisning af teorien, til fordel for konkurrerende teorier om ændringer i klodens klima. Poppers
videnskabsteori, som går under navnet kritisk rationalisme eller falsifikationisme hævder, som navnet
antyder, at en teori i princippet aldrig kan verificeres, men kun falsificeres. Hans mest kendte eksempel
på dette var hypotesen om, at alle svaner er hvide. Dette var i lang tid en anerkendt teori eller hypotese
indenfor ornitologien, og i mange år kunne ornitologer da også med god ret påstå, at denne hypotese
var verificeret, da alle de svaner, som man hidtil havde observeret havde været hvide. Teorien stemte
overens med empiriske observationer. Men på et tidspunkt opdagede man store flokke af sorte svaner i
Australien, hvorfor hypotesen måtte anses for falsificeret. Hvis man ikke ville forkaste teorien på dette
grundlag ville det ikke være et udtryk for kritisk rationel tænkning, men for dogmatisk tænkning, som
ikke hører hjemme i videnskabens verden. Analogt hermed kunne man så rejse spørgsmålet om, at
teorien om, at en stigning i mængden af drivhusgasser fører til global opvarmning ikke burde forkastes
til fordel for andre teorier, når man i en periode på 15 år ikke har set en stigende temperatur, som
reaktion på en kraftig stigning i mængden af drivhusgasser i atmosfæren ?
Poppers kritiske metode tilsiger nemlig, at når man har etableret en videnskabelig teori, gælder det
ikke om, at kigge efter alle de empiriske observationer, som synes at bekræfte (verificere) teorien, men
at udtænke forsøg ,og se efter observationer, som muligvis kunne føre til en forkastelse af teorien.
lykkes det ikke at forkaste teorien efter sådanne forsøg. Vil man opfatte teorien som robust, da den har
kunne modstå disse forsøg på gendrivelse. Man vil derfor vælge foreløbigt at acceptere teorien som
sand, indtil det muligvis lykkes at gendrive den.
Den kritiske rationalisme er i meget fin overensstemmelse med en almindelig common sense
holdning, som vi kender fra praktiske problemstillinger, når man prøver at finde sandheden om et
emne. F.eks. når en dommer prøver at finde ud af om et vidne taler sandt, kan han kun gøre det ved at
spørge kritisk ind til vidnets forklaringer og se om forklaringerne stemmer overens med andre
kendsgerninger og beviser i sagen. Lykkes det ikke at gendrive vidnets udsagn efter en kritisk
granskning, vælger man at tro på vidnet, selvom man selvfølgelig aldrig kan være 100 % sikker på
udsagnene. Og justitsmord og forkerte domme forekomme jo også i retssystemet.
Selvom teorien om en menneskeskabt global opvarmning er den altdominerende i dag, ved man, at
også andre forhold end drivhusgasser påvirker klimaet. Lang tid før der var mennesker, som kunne
udlede drivhusgasser har klodens temperatur skiftet mellem meget varme perioder og perioder med istider, og den danske forsker Henrik Svensmark har da også lanceret en teori om, at antallet af solpletter
via påvirkning af skydannelsen har relativt stor indflydelse på jordens klima. I 1600-tallet var der en
meget kold periode, som kaldes den lille is-tid, hvor der næsten ikke var nogen solpletter og derfor
mange skyer og kulde.
Man må ikke være blind for, at der er store politiske og økonomiske interesser på spil i forbindelse
med teorien om en menneskeskabt opvarmning. Disse interesser spiller en stor rolle for udbredelsen og
for hvor mange økonomiske midler, som bevilliges til forskningen i menneskets årsager til
opvarmningen. Politikerne bruger teorien til at legitimere afgifter, og en stor del af forhandlingerne på
klimatopmøderne og i FN handler om store beløb, som de rige lande skal overføre til u-landene, som
menes at bære de største byrder, som konsekvens af den globale opvarmning, som hovedsageligt er
forårsaget af de rige industrialiserede lande. Mange politiske partier bruger også teorien til at
positionere sig som klimavenlige partier overfor vælgerne, hvorved den er kommet til at spille en rolle
i det politiske magtspil. Partierne kan herved fremstille sig selv som ansvarlige partier, der har intet
mindre end klodens overlevelse på sinde. Selvom FN’s klimapanel (IPCC), som sammenfatter og
formidler størstedelen af forskningen om klodens klima, og næsten udelukkende fokuserer på
menneskeskabt opvarmning, er sammensat af kompetente forskere, skal man være meget naiv, hvis
man ikke tror, at deres arbejde er influeret af, at de er en del af en politisk organisation, som FN jo er.

Klimapanelet eksisterer selvfølgelig ikke som en øde ø, midt i kæmpe politisk institution. I
klimapanelet skeler man selvfølgelig også til, hvilke forskningsresultater, som kunne have politikernes
interesse, og som de kan bruge i deres arbejde. Dette ved enhver, der har kendskab til, hvordan
beslutninger bliver til i politiske eller semipolitiske organisationer. Her kan man drage en parallel til
Rådet af uafhængige økonomiske vismænd (Det Økonomiske Råd), som i øvrigt ligesom metrologerne
har det med at producere prognoser, som efterfølgende viser sig at være forkerte. Rådet repræsenterer
den økonomiske sagkundskab (videnskabeligt uddannede folk), som giver råd til politikerne om,
hvilken økonomisk politik, der kan tilrådes. Men de er ikke mere uafhængige af politikerne end, at de
kommer med råd, som de på forhånd ved, der vil være en vis chance for, at politikerne vil tage alvorligt
af rent politiske grunde. Rådene er afstemt efter Folketingets politiske sammensætning, hvilket
vismændene heller ikke selv lægger skjul på. Man kunne f.eks. ikke forestille sig en vismandsrapport,
der rådede politikerne til at indføre en borgerlønsmodel af fordelingspolitiske grunde, da det kun er
nogle politikere fra Enhedslisten, som går ind for dette. De økonomiske råd er afstemt efter hvem, der
har en chance for at få regeringsmagten. Det er kun en gammel sandhed, at der er grund til at være
skeptisk overfor videnskabelige resultater, hvis der er involveret økonomiske eller politiske interesser.
Dette er blot endnu et argument for at se på en teori gennem Poppers kritiske briller.
Tilhængere af teorien om menneskeskabt global opvarmning har søgt at imødegå den
kendsgerning, at den globale middeltemperatur har været nærmest konstant de seneste 15 år med, at
hvis man tager gennemsnitstemperaturen for de sidste 10 år og sammenligner med
gennemsnitstemperaturen for de forrige 10 år osv. vil man observere en stigning. Men den form for talmanipulation bør man også se med kritiske øjne på. At lave en gennemsnitsberegning er en rimelig
simpel operation, men i takt med, at kurser i anvendt statistik er blevet ligeså udbredte, som
grundkurser i videnskabsteori på en lang række uddannelser er problemet med forarbejdning eller
manipulation af kvantitative data også blevet problematisk. Det er ikke et ukendt fænomen, at forskere
for at få observerede data til at passe med sin ynglingsteori forarbejder eller transformerer data ved
hjælp af mere eller mindre avancerede teknikker således, at de til sidst kommer til at passe med teorien.
Data “tortureres” så at sige indtil de kommer til at bekræfte den teori, som man ønsker skal bekræftes.
Med lidt simpel talgymnastik kan man vise, at metoden med at sammenholde gennemsnittet for de
seneste 10 år med gennemsnittet for forrige 10 år, virker som lidt af en bortforklaring af det faktum, at
den årlige temperatur faktisk har været nærmest konstant i 15 år. For hvad nu, hvis vi om 5 år også må
konstatere, at temperaturen de seneste 20 år stadig har været konstant ? Ja, så kan man bare beregne, at
gennemsnittet for de seneste 20 år stadig er højere end for de forrige 20 år osv. og det samme kan man
gøre efter 30 år osv. Metoden må karakteriseres som tvivlsom. Hvis man prøver at anvende metoden på
et andet tænkt eksempel, står det endnu mere klart, hvor tvivlsom den er: Peter, som er
basketballspiller blev ked af at konstatere, at han som 19-åring ikke var vokset siden han fyldte 18. han
ville ikke rigtig acceptere den kendsgerning, at han som 18-åring var kommet ud af voksealderen, da
det ville forbedre hans muligheder på basketbanen, hvis han blev en del højere. Men da han fyldte 20
og stadig måtte konstatere, at han ikke var vokset siden han fyldte 18, fandt han en måde, hvorpå han
overfor sig selv kunne bevise, at han stadig var i voksealderen. Hvis han beregnede hans
gennemsnitshøjde for de sidste 2 år og sammenlignede den med gennemsnittet for de forrige 2 år (fra
han var 16 til 18 år), så var den steget. Og da han fyldte 21 år og stadig kunne konstatere, at han ikke
var højere end da han var 18, ja så kunne han bare beregne gennemsnitshøjden for de seneste 3 år og
sammenligne med gennemsnittet for de forrige 3 år osv. På den måde kunne han bevise, at han stadig
var i voksealderen langt op i trediverne, selvom han reelt var holdt op med at vokse som 18-åring,
ligesom tilhængerne af teorien om menneskeskabt global opvarmning kan bevise, at klodens
gennemsnitstemperatur stadig er stigende, selvom den holdt op med at stige for 15 år siden.
Man har også forklaret forholdet med den konstante lufttemperatur med, at varmen nu var begyndt
at blive opsuget af havvandet således, at klodens opvarmning ikke længere kunne måles på
lufttemperaturen sådan, som man hidtil har gjort, men nu kunne konstateres ved målinger på
vandtemperaturen. Men hvis man igen skal se med kritiske øjne på teorien, må man spørge, om man
ikke også her begår den fejl, at man kun kigger efter de observationer, som bekræfter ens ynglingsteori
? for spørgsmålet er, om man også ville have målt den globale opvarmning på vandtemperaturen, hvis
nu lufttemperaturen havde fortsat med stige ? Begår man ikke den fejl, at man udvælger de empiriske
observationer, der bekræfter den teori, som man på forhånd har besluttet er den rigtige, og ikke
omvendt: vælger den teori, som harmonerer med konkrete observationer - eller rettere: ikke kan
afkræftes af empiriske observationer jf. Popper.
Ved formidlingen af teorien om menneskeskabt opvarmning, har man i mange år vist billeder af
smeltende is ved Nordpolen (Arktis), men de seneste 2 år er isen faktisk begyndt at vokse igen, hvilket
harmonerer med, at klodens gennemsnitstemperatur (lufttemperatur) ikke har været stigende på det
seneste, og i øvrigt har isen ved Sydpolen (Antarktis) været voksende i mange år.

Selvom den globale lufttemperatur sidste år nåede hidtil nye højder, bør man ikke ignorere den
kendsgerning, at temperaturen har været næsten konstant i en lang periode, hvor mængden af
drivhusgasser i atmosfæren er vokset mere end nogensinde. Dette bør give anledning til en kritik af
hypotesen om menneskeskabt global opvarmning. Hvis denne kendsgerning ignoreres, bør man
fremhæve Poppers egne ord:” True ignorance is not the absence of knowledge, but the refusal to
acquire it”. Ikke nødvendigvis for fuldstændigt at forkaste teorien om, at drivhusgasser - ceteris
paribus - medfører opvarmning af atmosfæren, men for også at rette opmærksomheden mod andre
forhold eller teorier, som giver forklaringer på klodens temperatur. Et mere kritisk syn på hypotesen
om drivhusgassernes betydning, kunne passende føre til lidt mere ydmyghed, når man skråsikkert
kommer med forudsigelser om, kommende katastrofer pga. tørke eller oversvømmelser langt ude i
fremtiden. Der kunne jo være andre klimatologiske forhold, som f.eks. antallet af solpletter, der trak i
en anden retning ?
Klimasystemer er - i øvrigt ligesom økonomiske systemer - komplekse, og derfor er der al mulig
grund til sund skepsis, overfor prognoser på disse områder - især hvis forudsigelserne rækker langt ud
i fremtiden !
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