
Hej Debattredaktionen! 

Tack för ert svar! 

Ni erbjuder mig att skicka in en saklig artikel om att kristna vaknar upp i klimatfrågan. Jag 
tolkar det som att ni tycker att artikeln jag redan skickat er är osaklig. Jag har dock svårt 
att förstå hur den skulle vara det. För mig är en text osaklig om den kommer med 
personagrepp eller fokuserar på perifera ämnen. Är det vad ni menar att jag gör i den text 
jag skickat in, eller har ni en annan uppfattning om skillnaden mellan saklighet och 
osaklighet?

Av två skäl känns inte erbjudandet att skicka in en annan artikel särskilt lockande. Det 
första är att jag redan har skickat in tidigare artiklar på liknande tema under förra året. I 
den senaste, med fokus på tillväxt som ett miljö- och klimatproblem, undvek jag att 
adressera någon på er tidning eller tidningen son helhet. Trots detta valde ni att inte ta in 
den och svarade inte ens om jag minns rätt. Ni har dessutom gjort likadant med minst en 
av mina bekanta som också skrev om klimatet. Jag har därför lågt förtroende för att ni 
skulle ta in en ny artikel av mig kring detta, även om jag på nytt undvek att polemisera mot 
er tidning. 

Det andra skälet är att grundproblemet för mig här inte är att kristna behöver vaknat upp till 
klimatfrågans allvar, utan att Världen idag aktivt tycks motarbeta ett sådant uppvaknande 
med era texter. 

Nu känns det dessutom som att ni vill undvika en öppen debatt kring tidningens inställning 
i klimatfrågan. Varför? I mina ögon föreligger här en verklig idékonflikt, och jag menar att 
det är viktigt att den kommer upp till ytan. Världen Idag bidrar precis som andra tidningar 
och medier till att forma sina läsares världsbilder och åsikter. Ni fattar viktiga beslut när ni 
väljer formuleringar och vinklingar i era texter, och dessa beslut behöver kunna bli föremål 
för debatt, av demokratiska och moraliska skäl.

Jag för gärna en dialog kring detta över mail, men om ni är ovilliga till det ser jag mig 
tvungen att gå vidare genom andra kanaler som jag aviserade tidigare. Om ni menar att 
jag misrepresenterar era artiklar får ni gärna invända mot mina tolkningar här över mail, 
och svara på de frågor jag ställer i artikeln. Hur ser ni på klimatforskningen? Hur allvarlig 
är klimatkrisen? Och, även om den frågan inte ställs särskilt tydligt i artikeln, vad är en 
rättvis fördelning av ansvaret för att minska de globala växthusgasutsläppen framöver? 

Allt gott! 

Jacob Schönning


