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Til siste dråpe
OLJEUTVINNING

Den nye lederen for Det 
internasjonale energibyrået 
(IEA) har bedt Norge 
pumpe opp olje til siste 
dråpe. «En komisk maskot 
for oljeindustrien som ikke 
ser potensialet i fornybar-
bransjen,» mener ZERO-
leder Marius Holm. 
AV PEDER ØSTEBØ

Etter et halvt år med uvisshet, ble det i midt-
en av februar klart at den tyrkiske økonomen 
Fatih Birol blir ny leder for Det internasjonale 
energibyrået (IEA) etter nederlandske Maria 
van der Hoeven. Birol blir en av de viktigste 
premissleverandørene for den globale klima- 
debatten. IEA leverer flere av de viktigste prog-
nosene for det globale energimarkedet.

Birol har blitt godt mottatt av regjeringene i de 
29 medlemslandene, og er ifølge avisa Financial 
Times den første lederen for IEA som har fått 
enstemmig tilslutning fra alle medlemsstatene. 
Men ikke alle er like fornøyd med utnevnelsen. I 
løpet av de siste årene har IEA fått kraftig kritikk 
fra norsk miljøbevegelse. Flere toneangivende 
klimarøster i Norge mener IEA er i ferd med å 
spille seg selv ut på sidelinjen. 

Med stillingen som leder for IEA, tar Fatih 
Birol et nytt steg opp mot energitoppen. 
Han har en fortid i Organisasjonen for 
oljeeksporterende land (OPEC), men siden 
2006 har han vært hovedansvarlig for IEAs 
World Energy Outlook-rapporter, det som i 
energisektoren omtales som «bibelen» for 
analysen av markedet. 

Allerede to uker etter offentliggjørelsen 
fikk Birol audiens hos Jens Stoltenberg, 
generalsekretær i NATO. Den amerikanske 
energiministeren Ernest Moniz kalte 17. februar 
Birol for «en ideell kandidat til å lede byrået 
i en tid for globale endringer på energifeltet» 
i en pressemelding fra det amerikanske 
energidepartementet. 

Solcellestrid. Uttalelser om norsk oljebransje 
og vurdering av fornybar energi i nevnte World 
Energi Outlook gjør at ikke alle applauderer 
den nye IEA-lederen. En av de mest markante 
kritikerne til Det internasjonale energibyrået 
i Norge er lederen for klimaorganisasjonen 
ZERO, Marius Holm. ZERO har lenge ment at 
rapportene, som har blitt til under Fatih Birols 
ledelse, undervurderer effekten av fornybar 
energi. 

I en kommentar til Ny Tid om utnevnelsen 
sier Holm at «Birol er medansvarlig for de 
meningsløse prognosene fra IEA. Dersom han 
har tenkt å la IEA fortsette med dette tullet, 
vil IEA fortsatt være nyttige idioter for alle 
som vil opprettholde investeringer i fossil 
energi vi ikke kan brenne innenfor ansvarlige 
klimabudsjett.»

I 2013 la IEA til grunn for World Energy 

MOSKVA-DRAPET

Mordet på Boris Nemtsov 
føyer seg inn i en dyster 
rekke av politiske drap i 
Russland. 
AV JELENA MILASJINA 

Sent om kvelden den 27. februar, i sentrum av 
Moskva og i gangavstand til Kreml og Den røde 
plass, ble den russiske opposisjonspolitikeren 
Boris Nemtsov skutt og drept. 

Morderen ventet på ham ved Bolsjoj 
Moskvoretskij-brua, og det var helt åpenbart at 
han fulgte etter Nemtsov, som var på vei hjem-
over sammen med kjæresten. Likvidasjonen 

ble utført på en overraskende åpenlys måte: 
Morderen ventet til Nemtsov hadde passert 
ham, og avfyrte seks skudd mot ham bakfra. 
Fire av skuddene traff målet. Nemtsov ble truf-
fet i hodet, hjertet, leveren og en lunge. Han 
døde momentant. Kjæresten ble ikke beskutt. 
Morderen hadde bare ett mål. Like etter drapet 
dukket det opp en bil som plukket opp draps-
mannen og tok ham vekk, i ukjent retning. 
Åstedet for drapet er ikke bare symbolsk – med 
Kreml som bakgrunn – men også problematisk 
med tanke på parkering av biler. Det betyr at 
gjerningsmennene må ha kunnet beregne nøy-
aktig når Nemtsov skulle gå forbi, og planlagt 
sine bevegelser på sekundet. Det er ingen tvil 
om at det er en gruppe gjerningsmenn bak 
mordet. Noen må ha drevet overvåkning og 
skygging, andre må ha avlyttet Nemtsovs tele-
fon, andre må ha vært ansvarlige for flukten. 

Et ikke ubetydelig faktum er den enorme 
mengden videokameraer som er satt opp 
rundt åstedet. Bolsjoj Moskvoretskij-brua er 

inn- og utgangen til Den røde plass, og dermed 
ansvarsområdet til Den føderale sikkerhets-
tjenesten (FSO), som også besørger president 
Putins personlige sikkerhet. Gjerningsmennene 
fryktet åpenbart ikke videoovervåkningen, og 
det er derfor grunn til å tro at åstedet ikke var 
tilfeldig valgt. De har nok også vært sikre på at 
mordet, uansett hvor sensasjonelt det er, ikke 
kommer til å bli oppklart. Den triste historien 
med politiske mord i Russland vitner om at jo 
kaldere morderne er, jo mer hjelpeløse er sta-
tens forsøk på å oppklare sakene.

Allerede dagen etter mordet ble det klart at 
Russlands etterforskningskomité (SK Rossii) 
ikke var i stand til å følge sporene mens de var 
ferske, ikke hadde noen som helst formening 
om motivet eller hvem som har beordret 
drapet, og heller ikke hadde andre muligheter 
enn å søke hjelp utenfra: Det er blitt fastsatt 
dusør for informasjon som kan lede til oppklar-
ingen. 

Samtidig har etterforskningskomiteen 

demonstrert at de er helt avhengige av myn-
dighetenes etterforskning. President Putin har 
kalt mordet en provokasjon, og Boris Nemtsov 
et hellig offer. Etterforskningskomiteen har 
kommet opp med en teori om at opposisjonsle-
deren ble drept av Russlands ytre fiender for å 
diskreditere Kreml. Det er antakelig denne ver-
sjonen som blir grunnlaget for etterforskning. 
De kommer til å rekonstruere og etterforske 
forbrytelsen, samtidig som de leder etterfors-
kningen i den retningen som er mest komfor-
tabel for russiske myndigheter. 

Uerklært borgerkrig. Imidlertid er det vanskeli-
gere å redde Kremls ansikt enn å finne de rik-
tige gjerningsmennene. Reaksjonene på det 
siste i en lang rekke politiske mord i Russland 
har vært sjeldent enstemmige: Det politiske 
ansvaret for mordet på Boris Nemtsov ligger 
på Russlands myndigheter. Regimet beskyldes  
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Russland: Nok et uoppklart politisk mord

Outlook at den globale kapasiteten til solenergi 
vil være det seksdobbelte i 2035. Selv om dette 
tilsynelatende er en stor økning, vil det si at IEA 
legger til grunn at det årlige investeringsnivået 
i solcellemarkedet ikke vil øke i løpet av de 
neste 20 årene. 

«Birol er medansvarlig for de 
meningsløse prognosene fra 
IEA.» 
– Marius Holm, leder i ZERO 

ZERO har langt større tro på solcelleteknologi 
i årene framover, blant annet på grunn av 
økt lønnsomhet og bedre batteriteknologi. 
Holm håper nå at IEA tar dette inn over 
seg, men frykter at Birol «også neste gang 

han besøker Oslo vil opptre som en komisk 
maskot for oljeindustriens stadig mer falmede 
verdensbilde.»

Undervurdert. Også i forskningsmiljøet er det 
usikkerhet knyttet til Det internasjonale energi-
byrået sine prognoser for fornybar energi. IEA 
baserer sine rapporter på scenarioverktøyet 
World Energy Model, som dekker hele det glo-
bale energispekteret. De legger til grunn gjel-
dende klimapolitikk, for så å forskuttere hvil-
ke energikilder som vil gjøre seg gjeldende i 
framtiden. 

Solveig Glomsrød, seniorforsker ved 
Cicero – senter for klimaforskning – forteller 
til Ny Tid at det både ligger modellbaserte 
beregninger, kontakt med myndigheter 
og overvåkning av større utbygginger bak 
IEAs analyse. Her kan også noe av kilden 

til problemet ligge. Det er stor forskjell på 
hvilke type bedrifter i olje- og gassektoren 
og i sektorene som utvikler fornybar energi.  
Glomsrød sier om sistnevnte at «det kan 
være vanskelig å samle informasjonen fra et 
nytt marked som preges mange små aktører. 
Det kan ha ført til at solenergi og annen ny 
fornybar energi har blitt undervurdert i WEO-
rapportene.» 

Oljepress. At IEA legger til grunn en beskjeden 
vekst i fornybar energi, har også store kon-
sekvenser for andre deler av klimadebatten. 
Ikke minst for oljenasjonen Norge. For å få 
det energimessige regnestykket til å gå opp, 
har IEA lagt svært mye vekt på at oljebran-
sjen er en del av løsningen på klimakrisen.   
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ISRAEL

Haaretz-journalisten Gideon 
Levy er stemmen mot 
strømmen. I flere tiår har 
han som den eneste israelske 
journalisten rapportert fra 
den palestinske siden. Denne 
uken er han i Oslo for å 
snakke om et Israel i endring. 
En endring han er bekymret 
for. 
AV AZKA BAIG

Gideon Levy er sønn av europeiske flyktninger. 
Hans mor var tsjekker, og faren tysker. 26 år 
gammel tok Levys far farvel med sine foreldre 
på perrongen i Praha. Han hørte aldri noe fra 
dem siden, og snakket heller aldri om fortiden, 
selv om Levy tror hans far aldri tok et oppgjør 
med den. Han forlot Europa med en doktorgrad 
i juss og en lovende karriere. I Israel endte han 
opp som kakeselger og lærte knapt det nye 
språket. Forhold han aldri forsonet seg med.

– Hvordan påvirket dine foreldres bakgrunn 
deg under din oppvekst?

– Begge mine foreldre flyktet fra Europa i 
1939, rett før Holocaust. Det var ruinerende 
fordi min far forlot en karriere, anseelse, for-
eldre, venner – alt sammen i Europa. Det er van-
skelig å si akkurat hvordan dette har påvirket 
meg. Muligens går jeg rundt og bærer på dette 
i underbevisstheten.

– Du var en god Tel Aviv-gutt med et main-
stream-syn?

– I likhet med alle unge israelere i min gener-
asjon og generasjoner etter, var jeg også hjer-
nevasket til å tro at jødene alltid hadde rett i 
dette landet, og araberne alltid feil. Vi ble for-
talt at araberne ønsket å drukne oss i havet. At 
vi var David, og de Goliat. Vi var de sterke og 
moralske, de de svake og amoralske. Araberne 
ble sett på som en eksistensiell trussel mot 
oss. Som alle andre slukte jeg alle løgnene rått. 
Først da jeg begynte å jobbe som journalist i 

slutten av tjueårene, innså jeg at mesteparten av 
dette narrativet var ren løgn.

– Hvor kommer narrativet fra?
– Det måtte bygges opp en felles fortelling 

som virket samlende og som ga oss et moral-
sk og juridisk fortrinn. Det er slik man danner 
en ny stat og et nytt samfunn, sier Levy, som 
kritiserer retningen som han mener Israel går i 
idag. I boken Punishment in Gaza (2010) tar han 
et grundig oppgjør med det han mener var en 
bevisst og planlagt strategi fra myndighetenes 
side overfor et allerede svært utsatt okkupert 
område. Han snakker om et samfunn som har 
vært på stø kurs mot høyre de siste tiårene, og der 
pressen lever i symbiose med myndighetene. 

– Hva er den nasjonale konsensus i Israel i 
dag, og har den endret seg med tiden?

– Den blir stadig mer høyreorientert og 
nasjonalistisk – på mange måter også mer 
rasistisk. Det er en felles oppfatning at okku-
pasjonen skal fortsette – at bare jødene har full 
rett til dette landet og at palestinere ikke har 
samme rettigheter. Israel er hevet over all inter-
nasjonal lov og har dermed retten til å bryte 
den gang på gang. Israel skal være en sterk mili-
tærmakt med mindre vekt på rettferdighet – et 
land som er mer tuftet på sverdet enn på justis. 

– Den frie pressen er ikke så fri som man 
skal ha det til. Den er preget av selvsensur, 
noe som er verre enn sensur fra myndighete-
ne. Den populære pressen er mer opptatt av 
å glede makthaverne og å tjene penger enn å 
følge sine forpliktelser. Derfor er den israel-
ske pressen også den største støttespilleren 
til okkupasjonen. Journalister har ikke skjønt 
sin rolle som samfunnsvoktere og ønsker ikke 
å utfordre makten eller bry folket med ting de 
ikke ønsker å vite om okkupasjonen. Bortsett 
fra min avis (Haaretz) er det ingen andre medie-
kanaler som dekker okkupasjonen på noen som 
helst måte. De store samfunnstemaene blir ikke 
lenger debattert. Slik sett er den israelske folke-
opinionen i koma. Selv under valgkamper blir 
de mest stupide temaer tatt opp, mens alle ser 
ut til å overse elefanten i rommet.

– Å være på venstresiden blir sett på som 
en forbannelse. Hvis noen virkelig skal skjelle 
deg ut blir du kalt venstreradikal. Det er nesten 
illegitimt å være på venstresiden. Slik har det 
alltid vært, men nå blir det verre.

– Du anklager det israelske systemet 
for å være et hjernevask-maskineri som 
er i stand til å gjøre om «omelett til egg»? 
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«Israelere har mindre kunnskap 
om palestinere enn nordmenn.»
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Hundretusener av mennesker kom til Moskva sentrum og la ned blomster der Nemtsov ble drept. © Scanpix


