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Sltiellsord
€ldimærdringer
I kretser hvor man tror på fore
stillingen om (menneskeskapte
klimaendringem brukes utrryh
ket aklimafornekten for å fordøm-
me dem som ikfte deler deres tro.
I ffosspørsmål er det ikke annet å
forvente enn at man benytter reli-
girøse termer: Apostelen Peter for-
nektet sin Mestertre gangerfør
hanegal, og siden den gang har
afornekterr vært de troendes fore
trulcne skjellsord om de trvantron.
Begrepet <rklimafornekterr har
imidlertid ingen plass i den natur-
viten skapelige virkelighet.

Når Aftenpostens politiske re-
daktørTrine Hilertsen 21. ds. slår
om seg med dette uttrykket er det
grunn til bekymring.Ved redak
sJonelt å benytte et skjellsord som
<klimafbrnekterr har avisen trådt
over anstendighetens og høflighe-
tens grenser. Dersom Aftenposten
ønsker å bruke religiøst-i nspirerte
benermelser om per$oner som ikke
deler deres tro, foreslår jeg at cie
heller benytter ordet afritenkerr.
Det har en solid tradisjon i norsk
samfunnsdebatt, og gtr et presist
uffrykk for hvordan vi alle bør for-
holde oss til naturvitenskapelige
problemstillinger.

Åftenposten zr. ds. innehclder
også ef innlegg an'Nils {hr. Sten-
seth, som l:eslqylcler Carl. å. lfagen
for å fare med aumoralske løgnern.
Her kunne sikkert redaksjonen
med fordel ha hjulpet professoren
til å formulere sine påsander på
mer skjønnsomt vis,
OddGunnar Skryeshd
W*g,*rf* {h$sr
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Slqiellsord
ogklimaendringer
I kretser hvor man trorpå fore
stillingen om <menneskeskaPte
klimaendringenr brykes uuryk-
ket nklimafornekten for å fordøm-
me dem sorn ilil<e deler deres tro.
I trosspørsmål er det ilil<e annetå
forverite enn at man benytter reli-
giøse termen Apostelen Peterfgr-
nektet sin Mestertre gangerfør -
hanegal, og siden den gang har
<fornektenr vært de troendes fore
trukne s$ellsord om de r<vantrou.
Begrepet <klimafornekten har
imidlerdd ingenplass i den natur-
vitenskapelige virkelighet.

NårAftenpostens politiske re
daktørtine Eilertsen zr. ds. slår
om seg med dette uttrykket er det
grunn til bekymring. Ved redak-
sjoneltåbenytte et s$ellsord som
<rklimafornekterr har avisen trådt
over anstendighetens og høflighe-
tens grenser. Dersom Aftertposten
ønsker å bruke religiøst-inspirerte
benevnelser om personer som ilt<e
deler deres tro, foreslår jeg at de
heller benytter ordet <fritenken.
Det haren solid tradisjon i norsk
samfunnsdebatg og gir et presist
uttrykft forhvordanvi dle børfor-
holde oss til naturvitenskapelige
problemstillinger.

Aftenposten zr. ds. inneholder
også et innleggavNils Chr. Sten-
seth, som beskylder Carl L Hagen
for å fare med mmoralske løgnen.
Her kunne silkert redalsjonen
med fordel ha hjulpet professoren
til å formulere sine påsander på
mers$ønnsomtvis.
OddGmnar SlqBstad
*ta$arJ.tlslo
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