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KLIMA: – De setter fakta til side fordi det ikke 
passer dem selv, sier Ståle Sørensen om Drammen 
Frps klimafornektelse. – Et snev av religiøst hys-
teri, svarer Frps Jon Helgheim.

 ■ KENNETH LIA SOLBERG

Mandag denne uka skrev  Dagsavisen 
Fremtiden om at hele Drammen Frp 
stiller seg bak lokallagsleder og stor-
tingspolitiker Jon Helgheims uttalelser 
om at han ikke tror mennesket påvirker 
klimaet nevneverdig.

– Undergraver
– Jeg synes det er ganske alvorlig med 
tanke på at mannen sitter på Stor-
tinget. Han er valgt av det norske folk 
for å gjøre beste for Norge, sier Ståle 
Sørensen, leder i Drammen MDG, om 
Helgheims standpunkt. 

– At man kan være uenig i løsninger 

anser jeg for helt greit, men synes det 
er stor avstand fra å bare være uenig i 
løsningen og til å ha et parti som 
undergraver hele det vitenskapelge 
feltet på et område og setter fakta til 
side fordi de ikke passer dem selv. De 
gjør vitenskap om til tro, sier ha omn 
Frps holdning i klimaspørsmålet.

– Ikke overraskende
– Det er ikke overraskende at dette 
kommer fra Frp. Det hadde overrasket 
meg andre veien, hvis de trodde på det. 
Men Drammen Frp er litt mer radikale 
enn Frp generelt har jeg fått inntryk av. 
De er mer radikale når det gjelder inn-
vandring og mer radikale på klima, sier 

gruppeleder i Drammen SV Sadi Emici, 
som understreker at han har full tiltro 
til klimaforskernes konklusjoner.

Leder i Drammen Ap, Eivind 
Knudsen, har følgende kommentar:

– Det viser at hvis drammenserne vil 
ha en ordfører og et politisk flertall som 
tror på menneskeskapte klimaend-
ringer, må de velge en annen kurs enn 
den Fredrik Haaning og Høyre staker 
ut. Vi i Ap er klare til å bygge et flertall 
til det beste for byen som tar klimaend-
ringene på alvor.

– Mange forskere uenige
Helgheim, på sin side, tar kritikken 
med knusende ro, inkludert utspillet 
fra klimaforsker Tore Furevik til Dags-
avisen Fremtiden, om at det ikke lenger 
er noen diskusjon i vitenskapen om kli-
maendringer.

– Jeg synes det gir hele greia et snev 
av religiøst hysteri. Det er mange fosr-
skere som er uenige, sier Helgheim.

– Hvilke forskere sikter du til da?
– Jeg snakket blant annet for noen år 

tilbake med en norsk klimaforsker, 
Tom Segalstad, som har sittet i FNs 
klimapanel, og som er uenig i konklu-
sjonene til klimapanelet.

Segalstad er geokjemiker og tidligere 
førsteamanuensis ved Universitetet i 
Oslo, 

– Rom for egne meninger
– Hva tenker du om at din egen partileder 
Siv Jensen har sagt at Fremskrittspartiet 
har anerkjent lenge at det også er men-
neskeskapt påvirkning på klimaet?

– Vi har rom for mye i vårt parti. Det 
er ingen som går med partipisk. Det er 
rom for å gjøre seg opp egne meninger. 
Frp har tatt innover seg at det finnes 
mange grunner til å føre en aktiv og 
god miljøpolitikk og til å legge om, men 
det er ikke først og fremst på grunn av 
klimaendringer.
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– De gjør viten-
skap om til tro
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