Klimaatverandering: wetenschap, controverses
en het maatschappelijk debat
Wetenschappelijk gezien is het duidelijk: de aarde warmt in hoog tempo op, hoofdzakelijk veroorzaakt door
menselijke activiteit, en dit heeft verstrekkende gevolgen op allerlei aspecten van de samenleving. In het
maatschappelijk debat wordt bovenstaande nog geregeld betwijfeld, hoewel binnen de wetenschap een hoge
mate van consensus bestaat. Het betwijfelen van de klimaatwetenschappelijke conclusies en het bagatelliseren van de klimaatcrisis kan verschillende oorzaken hebben, maar houdt vaak verband met politieke ideologie
of wereldbeeld. Iemand die elke vorm van overheidsbemoeienis verafschuwt zal meer moeite hebben om
het bestaan van een probleem te accepteren, als dat gepaard gaat met een roep om overheidsingrijpen. Voor
het duiden van het debat is het belangrijk om de retorische trukendoos te doorzien waarvan mensen die de
wetenschappelijke inzichten afwijzen, gebruik maken. Contraire meningen, die tegen de wetenschappelijke
inzichten ingaan, krijgen in sommige media meer aandacht dan ze in wetenschappelijke kring genieten. Dit
draagt bij aan de kloof tussen de wetenschap en het maatschappelijk debat. Ik pleit ervoor om de wetenschappelijke kijk op de werkelijkheid te accepteren en die los te koppelen van de discussie over beleidsopties, indachtig David Hume’s onderscheid tussen wat “is” en wat we zouden moeten doen (“ought”). Er valt namelijk nog
genoeg te discussiëren over hoe met deze uitdaging om te gaan, zonder daarbij de werkelijkheid te verdraaien.
Wetenschappelijke consensus
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Figuur 1. De invloed van de zon, vulkanen, broeikasgassen, en aerosolen op de temperatuurverandering van 1850 tot 2017, op basis van een statistische methode die de beste match bepaalt
tussen die verschillende factoren en de observaties (zwarte cirkels). Grafiek gemaakt door Jos
Hagelaars op basis van Hausfather (2017).
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Maatschappelijke onenigheid

-

-

Pseudoscepsis en wetenschapsontkenning
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Figuur 2. Maandelijks gemiddelde temperatuurafwijking ten opzichte van het gemiddelde over 1979 – 1998
op basis van satellietgegevens. De langetermijntrend op basis van lineaire regressie is in rood weergegeven. In
cyaan is weergegeven de trend over een periode van 16 maanden die Christopher Booker (2008) gebruikte
om te betogen dat de aarde afkoelde – een voorbeeld van selectief winkelen.
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De rol van de media
Kader 1 – Verschillende stadia van ontkenning
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“Laten we, juist in tijden van crisis, het hoofd helder houden
en vertrouwen op de wetenschap als methode bij uitstek om
de werkelijkheid om ons heen te begrijpen. Vervolgens kunnen we, mede op basis van die wetenschappelijke informatie,
bepalen hoe we met de crisis om willen gaan. In de politieke
besluitvorming daarover kunnen we het natuurlijk hartgrondig met elkaar oneens zijn. Maar een gedeelde visie op de
werkelijkheid, zoals de wetenschap die met enig voorbehoud
en voortschrijdend inzicht verschaft, is daarbij onontbeerlijk.
Complottheorieën en wetenschapsontkenning kunnen we missen als kiespijn.”
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