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I TU 26/13 har redaktør Tormod Haugstad en le-
derartikkel «For eller imot olje?». Han etterlyser en 
nyansert debatt om nødvendigheten av redusert 
tempo i oljeutvinningen, og konsekvensene for 
arbeidsplasser i Norge. Det er prisverdig at Haug-
stad retter søkelys på teknologers holdning til kli-
makrisen, som fra mange hold benevnes som vår 
tids største og viktigste utfordring. Han liker ikke at 
både Nito og Tekna glimrer med sitt fravær blant 
de nærmere 100 organisasjoner som nå har alliert 
seg i «Klimavalg 2013». Tekna var aktivt med i 
starten, men trakk seg ut sommeren 2012. Histo-
rien om dette startet tidlig på våren 2011, da Bes-
teforeldrenes Klimaaksjon tok initiativ til dannelsen 
av Klimavalg 2013. Den videre historien kan kan-
skje gi noen refleksjoner over hvilke krefter som 
styrer, og som gjør at klimaspørsmål har fått relativ 
liten oppmerksomhet, spesielt i valgprogrammene 
til de største partiene. 
 

Her følger historien, ifølge mine notater: Vi mente 
det var viktig å få med organisasjoner i næringsli-
vet, da utfasing av fossilalderen må medføre store 
krav til næringslivets omstillingsevne. Fagorgani-
sasjoner ble derfor kontaktet. Jeg tok kontakt med 
Marianne Harg i Tekna, Stein Lier-Hansen i Norsk 
Industri, samt Nito. 
 

Tekna svarte positivt, og vi hadde et første møte i mai 2011. Marianne Harg var blant 25 organisa-
sjonsledere som skrev under på et brev fra Klimavalg 2013 til statsministeren 17. februar i fjor. Norsk 
Industri var velvillig til initiativet, men ble ikke med, under henvisning til at de var underlagt politiske 
føringer fra NHO. Nito hadde samarbeidet med Norsk Industri om Lavutslippskonferansen i Trondheim, 
men ble ikke med i Klimavalg 2013, uten at vi fikk diskutert saken nærmere med dem. 
 

Mye tyder på at når ingen av de nevnte tre organisasjonene nå er med, så har det å gjøre med at ett av 
de seks kravene som vi stiller til de politiske partiene, er redusert tempo i oljeutvinningen. Lise Lyngs-
nes Randeberg avviser dette i TU 27/13, men gir ingen annen forklaring enn at dette nå er Teknas poli-
tikk. Det er jo selvsagt at medlemmer i en interesseorganisasjon er opptatt av egne trygge arbeids-
plasser. Men vi kan også undres på i hvilken grad organisasjonene er preget av at industrien er styrt av 
aksjelovens krav om størst mulig kapitalavkastning til eierne. Trygge arbeidsplasser i Norge kommer 
lenger ned i prioritet, slik Statoil har gitt tydelig beskjed om. Slike kapitalinteresser har jo forsinket klima-
tiltak og omstilling i årevis. Vi er enig med Haugstad at vi må ha en bred og åpen debatt om tempo og 
retning og virkemidler for en nødvendig omstilling av store deler av næringslivet. • 
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