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Begrav ordet «oljeeventyr»! 

Et eventyr under vann er tittelen på lederen i DT 18.6 om Subsea Valley.  Sjefredaktøren vet 

utmerket godt at verden står overfor en klimakrise som vil komme helt ut av kontroll hvis det 

ikke handles resolutt. Begrav forestillingen om et oljeeventyr, sjefredaktør! 

Det er ennå antakelig tid til å ta vare på denne skjønne planeten og gjøre framtida god for barn 

og barnebarn.  

Men da må folk i ledende stillinger verden over slutte å leke strutser. Da må mediene slutte å 

bruke ord hentet fra en tid da de færreste tenkte på ødeleggende klimautslipp.  Det er selvsagt 

greit at det informeres om Subsea Valley, så leserne får vite om forskning og industri knyttet 

til oljeutvinning til havs. Det ugreie er at man fortsatt bruker et forgyllende eventyrspråk om 

dette.  Oljeeventyr, Snøhvit og Askeladden er oljebransjens ord. Ordene forfører. Helt andre 

ord må brukes om petroleumsvirksomheten hvis målet er å overlevere kloden i god stand til 

kommende generasjoner.  

Det vi  trenger, er overgang til lavutslippssamfunn med massiv satsting på fornybar energi. 

Skal slike samfunn bli en realitet, må de kunne gi trygghet for arbeidsplasser. Dette er temaet 

i den nylig utkomne boka 100 000 nye klimajobber og grønne arbeidsplasser nå!  Bak boka 

står bl.a. de store fagforbundene NTL og Fagforbundet. Boka peker på en mulig bro fra det 

oljeavhengige norske samfunnet til fornybarsamfunnet. En solid del av denne broen er 50 000 

arbeidsplasser knyttet til havvindmøller.  Om myndigheter, bransjer og fagbevegelse satser i 

denne retningen, antar jeg at Subsea Valley vil kunne spille en nøkkelrolle i overgangen til 

fornybarsamfunnet. Istedenfor å legge til rette for at enda flere land fanges i karbonfellen.   

Hvorfor trenger vi en slik satsing? 

Verden må sørge for at global oppvarming begrenses til to grader over førindustriell tid. Det-

te vitenskapelige synet anerkjente FN på Klimakonferansen i København. Etter en tograders 

oppvarming kan utviklingen gå ut av kontroll.  Temperaturen er alt økt med 0,8 grader. Det 

har gitt effekter som overrasker forskerne. Nesten halvparten av den arktiske sommerhavisen 

er borte og nordpolområdet er i ferd med å forandre seg fra et varmeskjold til å bli en aksele-

rator for global oppvarming. Havene er blitt varmere og surere. Det kan gi alvorlige konse-

kvenser for fiskeriene. Atmosfæren over havene er mer fuktige, og tørke og flomkatastrofer 

har økt betraktelig. 
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Problemet ligger i et misforhold. Mellom mengden karbon fossilindustrien opererer med som 

grunnlag for sin virksomhet. Og den mengden CO2- utslipp kloden kan tåle. Populært sagt er 

fossilindustriens reserver minst fem ganger for store for klodens tåleevne.   

To tall: 565 gigatonn: Iflg forskerne kan vi ikke slippe ut mer CO2 før 2050 hvis vi  vil ha et 

rimelig håp om å begrense oppvarmingen til to grader. Fortsetter utslippene å øke som nå, vil 

«565 gigatonn-kvoten» være oppbrukt alt om seksten år.  Ingen insisterer på at disse tallene er 

nøyaktige, men få bestrider at de er generelt riktige. 2795 gigatonn er den mengden karbon 

som ligger i fossilindustriens kjente reserver av kull, olje og gass. Vi har fem ganger så mye 

kull, olje og gass på bok som det klimaforskerne sier det er forsvarlig å brenne. Skal vi unngå 

katastrofe, må fire femdeler av disse reservene bli liggende der de er!  

Iflg Det internasjonale energibyrået er kloden på veg mot 6 graders oppvarming. Et skrekk-

scenario ingen våger tenke på.  Derfor må det bli slutt på strutsepolitikk og eventyrspråk.  

Situasjonen er  svært alvorlig, men ikke helsvart! Økonomer og finansanalytikere stiller 

spørsmålstegn  ved oljesatsingen. I utlandet satses det på ikke-fossil  energi.  Livskraftige 

bevegelser over store deler av verden jobber for å skape en trygg og god framtid for kloden og 

nye generasjoner.  Skal det lykkes, må enda flere engasjere seg.  I Norge har over 70 organi-

sasjoner gått sammen i alliansen Klimavalg 2013. Framtida bestemmes av de valg vi gjør i 

dag og av de politiske partiene vi gir vår tillit. Derfor er høstens stortingsvalg viktig! 
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