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det er nesten så man er 
fristet til å si at det hand-
ler om politisk vrangvilje, 

eller så handler det om forvalt-
ningens manglende kompetanse. 
begge deler er like ille.
JoN oLe MArtINSeN I NoAS krItISerer Stor-
tINget for å HA Brukt to år på å AvkLAre 
IDeNtIteteN tIL IrAkere SoM HAr BoDD I Norge 
I tIår, Så De kAN Søke StAtSBorgerSkAp (NtB)

■■■ Så er sjølvsagt spørs må let: 
Er det te vitug bruk av pengar vi 
(nes ten) ikkje har? Sei E16, og 
eg mei ner sva ret er gje ve. Alle 
som bru kar augo, må sjå at me
dan E39 får sta dig meir preg av 
luft slott, ja, så blør bokstaveleg 
tala alle som er av hen gi ge av E16 

og ein opp gra dert Ber gens bane/
Vossabane. Og det te pro sjek tet er 
slett ikkje luft slott. Det er nes ten 
så ein kan  mistenkja at E16/Vos
se ba nen er for lite stor felt, for lite 
prangande, for lite uto pisk. Det 
hjel per hel ler ikkje at det te pro
sjek tet vil berga liv. Årleg. 

■■■ Ein skul le tru at kvart liv som 
vert berga, er like stort som ei 
me dal je i OL, ja, jam vel stør re. 
Det er E16 og Vossabanen som 
er samferdslepolitiske OLgull. 

■■■ E39 er eit luft slott, til meins 
for samfunnsgagnlege pro sjekt.

E39 – eit luft slott til meins

E16 før E39: Alle som bru kar augo, må sjå at me dan E39 får sta dig meir preg av luft slott, så                          blør bokstaveleg tala alle som er av hen gi ge av E16 og ein opp gra dert Ber gens bane, skriv Odd ny Miljeteig i da gens spal te. Bil det vi ser stats mi nis ter 
Erna Solberg og sam ferd sle mi nis ter Ke til Sol vik Olsen på be fa ring et ter eit ras på E16 i 2016. arkivfoto:  mag ne tur øy

innelgg

gunnar Kvåle 
Professor emeritus, Senter for
internasjonal helse, UiB

■■■ De rundt 600 frammøtte fikk 
en interessant kveld i Grieghal
len 29. januar, da Geofysisk 
fagutvalg og Tekna Student 
Bergen inviterte til foredrag og 
debatt om nye energiløsninger 
og morgendagens arbeidsmar
ked på konferansen 
«Vi må snakke om i 
morgen». 

■■■ Professor Helge 
Drange innledet 
med en gjennom
gang av den alvor
lige klimasituasjo
nen. Forfatter av 
boka «De beste in
tensjoner – Olje
landet i klimakam
pen», Anne Karin 
Sæther, påviste 
hvordan norske myndigheter 
og Statoil systematisk har sne
kret sammen en historie om 
norsk oljeproduksjon som ikke 
stemmer med virkeligheten. 
Det blir fremstilt som om Norge 
nærmest er forpliktet til en høy 
produksjon av olje og gass for
di «verdens fattige trenger mer 
olje», norsk olje er «klimavenn
lig» og fordi norsk gass kan sees 
på som en «klimaløsning». Som 
hun viser i boka er dette feilak
tige påstander.

■■■ Etter mange inspirerende 
innlegg om muligheter for sat
sing på fornybare løsninger, 
kom Karl Eirik SchjøttPeder
sen og Terje Søviknes på banen. 
Begge slo som ventet et slag for 
at ungdommen trygt kan satse 
på oljenæringen. De gjentok sitt 
mantra om at det vil bli behov 
for store mengder olje også et
ter 2050. Hvor mye fossilt vi da 
skal bruke kunne etter Søvik
nes sin mening trygt overlates 
til markedet. Det vil bestemme 
om energimiksen fornybart/
fossilt da blir f.eks. «50/50» el
ler «70/30».

■■■ Klimaskadene av en glo
bal oppvarming på mer enn to 
grader som et så stort forbruk 
av fossile brennstoff trolig vil 
føre til, ble ikke problemati
sert. Det kunne virke som det 
Helge Drange nettopp hadde 
sagt var glemt. Klimaskadene 
er alvorlige ved dagens globale 
oppvarming på rundt  én grad,  
og rammer alt nå fattige be

folkningsgrupper særlig hardt. 
Skadene vil øke i omfang ved en 
videre global oppvarming, også 
før vi når to grader. Videre kli
maendringer, som også norsk 
oljeproduksjon bidrar til, vil 
gi større skader og føre til det 
motsatte av å «løfte verdens 
fattige ut av fattigdom». Økt 
tap av biologisk mangfold kan 
forventes, og utvikling av ir
reversible klimaendringer kan 
ikke utelukkes. Dette er meget 
alvorlige konsekvenser som vi 

må gjøre alt vi kan 
for å begrense.

■■■ Når Søviknes 
og SchjøttPedersen 
unnlater å nevne 
noe om dette, bi
drar de til feilinfor
masjon om hvilke 
politiske og andre 
endringer og som 
må til for å skape 
en samfunnsutvik
ling som best bidrar 
til å redusere klima

endringene. Slik feilinforma
sjon er alvorlig og kan føre til at 
studenter og andre blir mindre 
oppmerksomme på hva som 
kan gjøres av nødvendige end
ringer, både som enkeltindivi
der, som deltakere i arbeidslivet 
og som aktører med ulike roller 
i samfunnet.

■■■ Men Universitetet i Bergen 
har dyktige studenter som synes 
å ha bedre klimakunnskap enn 
olje og energiministeren. Kon
feransier Silje Skjelsvik, mas
terstudent i fysisk osenaografi, 
skriver i en omtale av semina
ret: «Selv om Norge i dag i stor 
grad klarer seg med vannkraft, 
pumpes det store mengder olje 
og gass fra norsk sokkel. Er det
te fremdeles nødvendig og kan 
dette fortsatt forsvares når vi 
vet at olje og gass fører til global 
oppvarming?». Og videre:

■■■ «Vi unge ønsker en grønn 
omstilling og en bærekraftig 
måte å leve på. Men dette er 
vanskelig å få til når dagens 
beslutningstagere styrer toget 
med lukkede øyne. Vi er på kol
lisjonskurs – våkn opp og bytt 
spor!» (Klassekampen, 30.01). 

■■■ Dette er en alvorlig anklage 
som både oljeministeren og an
dre gjør klokt i å ta til seg. Jeg 
håper og tror at det ikke er len
ge før ledere som fortsatt kjem
per for gårdagens løsninger og 
som nekter «bytte spor», skiftes 
ut med ledere som tar ungdom
mens krav om endring på alvor.

– Lytt til ungdommen, 
Terje Søviknes!

til EnErgiminis-
tErEn: De unge øn-
sker omstilling, skriver 
Gunnar Kvåle (UiB).
 foto: ntb scanpix 


