Climategate νο. 2: «Βλέπουν» σαμποτάζ εν όψει της διάσκεψης για το κλίμα
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Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της διάσκεψης για το κλίμα στο Ντέρμπαν η διαρροή εγγράφων και e-mail μεταξύ επιστημόνων, ερμηνεύεται από το βρετανικό πανεπιστήμιο της East Anglia ως «μια προσεκτικά συγχρονισμένη προσπάθεια αναζωπύρωσης των αμφιβολιών γύρω από την επιστήμη της κλιματικής
αλλαγής».

Το 2009, ένα μεγάλο σκάνδαλο ήρθε να κλονίσει την πίστη πολλών στην επιστήμη του κλίματος και να προσθέσει ένα δηλητηριώδες βέλος στη φαρέτρα των αμφισβητιών της κλιματικής αλλαγής. Το σκάνδαλο που ξέσπασε με
τη διαρροή εκατοντάδων εγγράφων και e-mail μεταξύ επιφανών επιστημόνων, παραμονές της διάσκεψης για το κλίμα στην Κοπεγχάγη, έμεινε στην ιστορία ως Climategate.

Δεν θεωρείται τυχαίο το γεγονός ότι, ακριβώς δυο χρόνια αργότερα και λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της διάσκεψης στο Ντέρμπαν, ένα δεύτερο «πακέτο» μηνυμάτων μεταξύ επιστημόνων διέρρευσε υπό τη μορφή αρχείου
που αναρτήθηκε στο Ίντερνετ. Το βρετανικό πανεπιστήμιο της East Anglia που βρέθηκε τότε στο επίκεντρο του σκανδάλου, αναγνώρισε ότι τα μηνύματα «δείχνουν να είναι αυθεντικά».
Σε δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι οι σημερινές διαρροές δεν είναι αποτέλεσμα νέας παραβίασης των συστημάτων του πανεπιστημίου, αλλά πρόκειται για περισσότερα από 5.000 μηνύματα και έγγραφα που εκλάπησαν πριν από
δύο χρόνια και αναρτήθηκαν τώρα «προκειμένου να προκαλέσουν τη μεγαλύτερη δυνατή αναταραχή» εν όψει της διάσκεψης στη Νότιο Αφρική. «Αυτή μοιάζει να είναι μια προσεκτικά συγχρονισμένη προσπάθεια
αναζωπύρωσης των αμφιβολιών γύρω από την επιστήμη της κλιματικής αλλαγής», επισημαίνεται.

Υπενθυμίζεται ότι στα email που διέρρευσαν το 2009, ερευνητές του πανεπιστημίου μεταξύ άλλων βάλλουν εναντίον των πολεμίων της κλιματικής αλλαγής και συζητούν με ποιους τρόπους θα αποτρέψουν τη δημοσίευση
εκθέσεών τους σε επιστημονικές επιθεωρήσεις. Οι αμφισβητίες της κλιματικής αλλαγής έλεγαν τότε ότι αυτές και άλλες συζητήσεις αποδεικνύουν πως οι επιστήμονες χρησιμοποιούν κατά βούληση τα δεδομένα που έχουν στη
διάθεσή τους και πως η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι στην πραγματικότητα μια συνωμοσία.
Έξι επιτροπές διερεύνησαν τις καταγγελίες για να ανακοινώσουν τελικά ότι οι εμπλεκόμενοι ερευνητές δεν υπέπεσαν σε κάποιο σφάλμα και δεν επιχείρησαν να εξαπατήσουν, ενώ πολλές εκθέσεις γύρω από τις συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής τους έχουν δικαιώσει. Το κακό όμως είχε ήδη γίνει. Το Climategate συνέβαλε στο να τορπιλιστεί η διάσκεψη της Κοπεγχάγης και στιγμάτισε την επιστήμη του κλίματος.
Το ακριβές περιεχόμενο των «νέων» μηνυμάτων δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο στα αποσπάσματα που διέρρευσαν, οι επιστήμονες εμφανίζονται να συζητούν με το ίδιο σθένος πώς θα ορθώσουν εμπόδια στο δρόμο των
αντιπάλων τους και πώς θα προωθήσουν το «σκοπό», μια λέξη που αναφέρεται αρκετές φορές στα κείμενα.
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Ο καθηγητής Μάικλ Μαν, ένας εκ των πρωταγωνιστών και στις δύο φάσεις του σκανδάλου, περιέγραψε τις νέες διαρροές ως «πραγματικά αξιοθρήνητο συμβάν» και επέρριψε την ευθύνη σε «πράκτορες» της βιομηχανίας των
ορυκτών καυσίμων.

Η πηγή της τελευταίας διαρροής δεν έχει αποκαλυφθεί, ενώ άγνωστος παραμένει και ο δράστης της αρχικής «επίθεσης», παρότι η βρετανική αστυνομία διαβεβαιώνει πως ο φάκελος δεν έχει κλείσει και ότι οι έρευνες
συνεχίζονται.

NAYTEΜΠΟΡΙΚΗ

Αλλά για να δούμε και κάποια απο τα περιβοήτα εμαιλ.

1)/// The IPCC Process ///
<1939> Thorne / MetO: <1939> Thorne/MetO:

Observations do not show rising temperatures throughout the tropical troposphere unless you accept one single study and approach and discount a
wealth of others.

Οι παρατηρήσεις δεν δείχνουν άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη την τροπική τροπόσφαιρα, εκτός και αν δεχτείς μια μόνο μελέτη και προσέγγιση και αποκλείσεις ενα πλήθος άλλων.

2)
<3066> Thorne:
I also think the science is being manipulated to put a political spin on it which for all our sakes might not be too clever in the long run.

Θεωρώ επίσης ότι η επιστήμη χειραγωγείται τοποθετώντας τον πολιτικό άξονα πάνω της ,το οποίο για το καλό όλων μας μπορεί να μην είναι πολύ έξυπνο σε μακροπρόθεσμη βάση. .

<2495> Humphrey/DEFRA:
I can't overstate the HUGE amount of political interest in the project as a message that the Government can give on climate change to help them tell their story.
They want the story to be a very strong one and don't want to be made to look foolish.
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Δεν μπορώ να παραλείψω το τεράστιο ποσό του πολιτικού ενδιαφέροντος πάνω στο έργο ως ένα μήνυμα ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την κλιματική αλλαγή για να τους βοηθήσει να πούνε την ιστορία τους.
Θέλουν η ιστορία να είναι πολύ ισχυρή και δεν θέλουν να φαίνονται ως ηλίθιοι.
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