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GRØNN VENDING: Fagpolitisk kamp vil fortsatt være avgjørende i det grønne skiftet, men da må man 

våge å tenke nytt, mener Andrew P. Kroglund. ARKIVILL.: KNUT LØVÅS 

 

Den høye graden av fagorganiserte i Norge er et adelsmerke for landet. Det er del av samfunnsveven 

vår. Fagpolitisk interessekamp vil derfor fortsatt være avgjørende i årene som også ligger foran oss, 

nå når vi er på full fart inn i det såkalte grønne skiftet. 

Fellesforbundet, med dets leder Jørn Eggum, er et av de viktigste fagforbundene innen LO-familien. 

De er også tydelige i sin interessekamp. I Klassekampen den 12. august krever Eggum at den såkalte 

oljeskatten fredes. Han er redd for at deler av industribransjen vil bli skadelidende om miljøpartiene 

kommer i regjering. 

SV meldte nettopp at de i lys av FNs ferske klimarapport vil ha omkamp om de gunstige 

skattereglene oljenæringen fikk under koronakrisen. FNs generalsekretær sier rett ut at tiden for 

fossile energikilder er over. 

Eggum vil ikke høre på det rådet. «Jeg tror ikke det er reelt at vi skal slutte», sier han til 

Klassekampen. Han vil heller videreutvikle oljesektoren slik at den blir en motor i omstillingen. Dette 

er en krevende form for retorikk. Meningsinnhold som «vi må videreutvikle oljesektoren for å bli 

grønne» er som orwellsk nytale, kjent gjennom boka «1984»: «Krig er fred», «Frihet er trelldom», 

eller «Uvitenhet er styrke». 



Jeg har stor respekt for LO, Fellesforbundet inkludert. Dere har som mandat å kjempe 

interessekampen for deres medlemmer. Men som del av en stolt fagforeningskultur har dere også et 

videre samfunnsansvar. 

Derfor må også derei enda større grad enn tidligere tenke nytt, i lys av den siste klimarapporten. 

Hvorfor ikke heller gå inn for nye skatteregler for offshore vind, batteri, hydrogen og andre fossilfrie 

energibærere? 

Vi utfordrer Fellesforbundet til å tenke friskt, nytt og offensivt, i samsvar med fagbevegelsens stolte 

historie. 

 


