
Oluf Danielsen forsvarer sin a  andling: “Klimaet på dagsordenen” 
for den kommunika  ve doktorgrad dr.comm. (doctor communica  onis)

Klimaet på dagsordenen. Dansk klimadebat 1988-2012.
En doktora  andling om den meget lange klimadebat i Danmark 
FN’s Klimapanel har siden 1990 publiceret fi re store rapporter om det globale klimas  lstand. Forskerne 
har set den menneskelige påvirkning på klimaet som årsag  l opvarmning forårsaget af det voksende 
udslip af kuldioxid. Danske aviser har viderebragt forskernes vurderinger. I a  andlingen sammenlignes 
den naturvidenskabelige klimaforsknings dækning og vinkling i Informa  on og Weekendavisen. De meget 
lange forhandlinger for at nå en interna  onal, juridisk bindende a  ale om regulering på klimaområdet har 
optaget journalisterne i Berlingske, Informa  on, Jyllands-Posten, Poli  ken og Weekendavisen. De har rejst 
 l de mange møder ud over Jorden og skrevet om de stort set resultatløse forhandlinger. Journalisterne og 

forskerne har holdt klimadeba  en på mediernes dagsorden. 

Journalisterne har set oversvømmelser, skovbrande, tørke og ekstremt varme perioder rundt om på Jorden 
som beviser for den globale opvarmning. Forskerne med deres klimamodeller er mere forsig  ge med at 
udpege de konkrete vejrsitua  oner som direkte konsekvenser af den globale opvarmning. Poli  kerne 
opfordres  l at handle på fællesskabets vegne både interna  onalt og i de enkelte lande. I Danmark er der 
ini  a  ver i gang med klimasikring. I sidste ende drejer det sig om at vi alle, hver især, skal ændre dagligda-
gen i en mere klimavenlig retning. Med udfordringer på det niveau er det ikke underligt, at klimadeba  en 
har givet plads  l klimaskep  kere ikke mindst i USA, men også i Danmark.

A  andlingen udkommer som bog på forlaget Mul  vers. 

E  er forsvaret er Roskilde Universitet vært ved en recep  on.

Invita  on  l Oluf Danielsens doktorforsvar 
Fredag den 6. marts 2015 kl. 13 i Biografen, 41.1

 Ins  tut for Kommunika  on, Virksomhed og Informa  onsteknologier (CBIT), Bygning 40-44, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde 


