Til klimaungdommen, hilsen oljeungdommen!
Kjære alle dere engasjerte ungdommer. Dere som sto sammen med plakater i hånda. Dere
som ropte slagord over det ganske land. Dere som brenner for noe og tørr å vise det! Det er
nettopp det vi også gjør. Vi brenner også for framtida vår. Det er på tide vi henger oss på
kampen om klima, men for at i skal kunne slenge oss med, må vi først fortelle hvordan vi ser
på ting. Fordi: vi er ikke enig i alle slagord eller opprop.
Vi representerer framtida, vi er ungdommene i Industri Energi Equinor. Vi ønsker en framtid
som er bærekraftig både for klimaet, men også for Norge. Vi er sterkt uenig i at å stenge krana
over natta er svaret. La oss fortelle dere hvorfor:
La oss først ta det mest kjente utsagnet. Vi produserer olja og gassen på den beste måten, vi
forurenser minst, sammenlignet med alle andre land som utvinner olje og gass. I tillegg har vi
prosjekter i selskapet som tar for seg CO2 fangst, lagring og ikke minst elektrifisering av felt.
Som strømkabel fra land, men også havvind. Selskapet vårt har ryggrad og kapital til å bære
prosjekter, prøve og feile, for så å prøve på nytt. Dette klarer vi på grunn av utvinningen,
eksporten og ikke minst kompetansen vi har i dag. Hvem andre klarer dette?
Ringvirkningene av olje og gassutvinningen i Norge er fantastisk store. Dette får vi gang på
gang erfare når vi møter kriser av ulike slag. Ta året 2015 som et eksempel. Den siste oljekrisa
i vår historie. Da måtte flere underleverandører nedbemanne og si opp folk. Når det er
nedbemanning, starter man med de som er ansatt sist. I denne gruppa har vi som oftest flest
ungdommer. De som er i etableringsfasen og ønsker en stabil jobb. I 2015 ble veldig mange
ungdommer sagt opp og måtte søke nytt beite. Men det var ikke bare de ansatte i bedrifter
direkte tilknyttet olja som sleit. På grunn av ringvirkninger. Kutter du en person ansatt i
oljenæringen, må du kutte andre stillinger i andre sektorer. Ansatte i oljenæringen bor gjerne
spredd i hele Norge. Dette er fantastisk bra, fordi da sprer vi blant annet skatteinntektene
rundt i landet, fra lønningene til de ansatte. Dette kan videre skape andre arbeidsplasser i
kommunene. I tillegg kommer reisene til og fra jobb. Der blir flere sysselsatt på grunn av
oljearbeideren. Skal vedkommende ta buss eller taxi? Skal personen fly? Kanskje må personen
overnatte på hotell. Og da må kanskje personen i tillegg ute på restaurant for å få seg middag.
Dette er ringvirkninger! Og dette er bare en oljearbeider! Se for deg dagens tall på ca. 170 200
personer (SSB) som må finne ny jobb, samtidig. Disse er alle personene som jobber direkte
eller indirekte knyttet til oljeindustrien. Dette utgjør 6,1% av sysselsettingsraten i Norge som
totalt er på 70.1%. Se for deg alle familiene som må revurdere livssituasjonen, fordi de ikke
lenger har råd til hus og hjem? Se for deg kommunen som må nedbemanne lærere,
sykepleiere og andre ansatte fordi skatteinntekten fra oljearbeideren som gikk direkte til
kommunen, nå er vekke. Se for deg snekkeren, elektrikeren, maleren som mister jobben, fordi
folk ikke har råd til å bygge hus og hytte. Veiutbygging som stoppes og andre midler til velferd
og trygghet fjernes. Se for deg Distrikts-Norge som kollapser, fordi det blir for dyrt å bo vekk
fra sentraliseringen.
Vi er ikke kommet så langt enda, at vi kan ta den økonomiske sjansen på å stenge krana. Men
vi synes det er helt topp at ungdommene i dag, tørr å utfordre næringen. For hadde ingen turt
å gjøre det, hadde ingen turt å tenke tanken. Vi er enige i at en dag må vi stenge ned olje og
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gassutvinningen. Vi må tenke nytt. Men vi kan ikke stenge alt, før vi har noe nytt å stø oss på.
Behovet er der enda, og forbrukerne må omstille seg før industrien kan legges ned. Vi klarer
oss ikke uten olje og gass enda. Alt fra blekk, til plast, elektronikk og energi er vi helt
avhengige av. Vi må sammen klare å finne noe, som kan føre velferden, tryggheten og frihet
framover. Men for å klare å finne dette nye, må vi ha ressurser, både i form av kompetanse,
folk og penger. Vi vil stå sammen med dere i klimakampen og framtida vår, stå sammen om å
få ressurser til å skape det nye, men for å kunne stå sammen med dere, må vi få beholde
jobben vår og ringvirkningene.
Sterkere sammen.
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