- For fern år siden var i hvert fall ikke jeg ved universitetet. Det har vært ganske stille rundt
Akademiaavtalen fra studentenes side. Men de menneskeskapte klimaendringene blir bare tydeligere, sa
det er på tide å reagere. Vi synes avtalen er problematisk, og universitetet har et samfunnsansvar for å
være fremtidsrettet og ikke fprlenge oljealderen.
- Hvor mange studenter er med og arrangerer denne kampanjen?
- Jeg har ikke noen nøyaktig oversikt, Det var Høyden SU som tok initiativ til å lage en uttalelse, og vi
representerer nå en ganske bred gruppe studenter. I tillegg har vi støtte fra forskere, og vi er i dialog med
representanter for kirken i Bergen. De kommer til å jobbe for a trekke kirkens investeringer ut av
oljesektoren, Det er også en del av oppropet: I tillegg til Akademiaavtalen onsker vi at UiB skal trekke ut
sine økonomiske investeringer fra fossil energi.
- Det er ikke akkurat flust med penger i norsk akademia, og avtalen åpner også for forskning på fornybar
energi. Skal UiB si nei når de far tilbud om forskningsmidler?
- Ledelsen ved UiB har sagt at avtalen muliggjør forskning på fornybar energi, men tidligere prosjekter har
for det meste gatt på petroleum. Leder i styringskomiteen for avtalen har sagt at UiB ikke er avhengig av
Akademiaavtalen for å forske på grønn energi. Det samme mener vi. Det finnes nok av aktører som kan
stille med midler til slik forskning, Likevel låser UiB seg til Statoil.
- Tror dere det er noen mulighet for at ledelsen sier fra seg pengene?
- I og med at det er en femårsavtale, er vi usikre på det, Ifølge avtaleteksten er midlene fri og Statoil kan
ikke bestemme hvilke prosjekter som skal fa støtte. Dermed skulle man tro at ledelsen uten for store
problemer kan legge inn krav om at forskningen i det minste ikke skal foregå på fossil energi.
- Hvor mange underskrifter har dere mål om å samle inn?
- Sa mange som mulig. Da kampanjen hadde eksistert i 24 timer hadde vi allerede fatt inn 119 signaturer
Det synes vi ikke er sa verst.

