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! En rekke aktører har de siste 
ukene fortalt oss hvor skadelig 
biodrivstoff er. Å putte mat på 
tanken er blant de viktigste fyorde-
ne, selv om jordbruksareal i 
uminnelige tider er blitt brukt til 
slike formål. Bare tenk på hvilke 
mengder høy og havre trekkdyra 
rundt forrige århundreskifte sluk-
te. Men hvis disse kritikerne, som 
helhjertet sluttet opp om regjerin-
gens forslag om å fjerne avgiftsfri-
taket for biodiesel, likevel har rett, 
har de nå virkelig fått det motsatte 
av det de ønsket. Forslaget som ble 
vedtatt natt til i går innebærer jo at 
man øker innblandingsprosenten i 
vanlig diesel, noe som vil føre til 
større totalforbruk av biodrivstoff, 
mens markedet for rein biodiesel til 
utvalgte tungtransportaktører som 
Posten og Schenker vil forsvinne.

! I gårsdagens VG kom det fram at 
fi nansminister Sigbjørn Johnsen 
åpnet for å snu i biodieselsaken, 
blant annet med et forslag om å 
kutte avgiften nettopp på høyinn-
blandet og rein biodiesel. Men Jens 
Stoltenberg sa bastant nei. Statsmi-
nisteren ville kjøre saken gjennom, 
koste hva det koste ville. Karakte-
ristikken av statsminister Carl-Otto 
Hedenstad i Åslaug Hagas siste bok 
som en beslutningsvegrer kan ha 
spilt statsministeren et psykologisk 
puss her. Det viktigste er likevel at 
denne saken går til kjernen av 
Stoltenbergs økonomiske ideologi, 
der næringsnøytralitet er selve 
grunnmuren, mens det å satse på 
utvalgte bransjer og teknologier er 
helligbrøde. Dermed går denne 
saken også til kjernen av de poli-
tiske motsetningene i regjeringen, 
ettersom det nettopp er denne 
typen konkrete satsinger som SV, 
men spesielt Sp, brenner for.

! Forrige gang Jens Stoltenberg 
var i hardt vær, var under syke-
lønnsstriden i 2006. Da hadde han 
også store problemer med å skjule 
sin irritasjon og sinne – den gang 
rettet mot LO-leder Gerd-Liv Valla. 
Men nå går indignasjonen utover 
egne regjeringskolleger. Det kan bli 
langt mer alvorlig for det rødgrøn-
ne regjeringsprosjektet. Sterke 
krefter i Ap er nå åpenbart utålmo-
dige og vil ha et politisk taktskifte i 
en mer høyresosialdemokratisk 
retning. Hvis innbittheten og 
utålmodigheten får feste seg som 
arbeidsform, kan den rødgrønne 
regjeringens dager være talte.
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DET VAR 
NÆRE PÅ... 
TAKK!

DU DA, HVA 
SKAL DU I 
KANDAHAR?

OPPDRAGET 
DITT ER 
HEMMELIG 
DA, ELLER?

INSTALLERE NYTT 
KONTROLLSYSTEM I 
EN CHINOOK!

KULT! 
FOR 
JEG...

HEM...ØH, 
JA! SÅ DU ER 

EN SLAGS 
LÆRLING?

Doonesbury
av G.B. Trudeau

28. november 1990 erklærte Sør-
Ossetia seg uavhengig fra Georgia, 
under navnet republikken Sør-
Ossetia. Uavhengigheten ble ikke 
anerkjent internasjonalt. 

Sør-Ossetia ble født da Ossetia 
ble delt mellom Russland og Geor-
gia som en del av Josef Stalins na-

sjonalitetspolitikk. Nord-
Ossetia ble russisk, Sør-
Ossetia georgisk. 

I 1989 var det voldelige 
opptøyer i hovedstaden Tsk-
hinvali, og sovjetiske trop-
per ble satt inn. I 1990 inn-
førte Georgia forbud mot re-
gionale partier, og det var da 
Sør-Ossetia svarte med å er-
klære seg uavhengig. Da 
Sovjetunionen brøt sammen i 1991, 
prøvde Sør-Ossetia å løsrive og slå 
seg sammen med Nord-Ossetia. 

Kampene som fulgte 
kostet over 2000 men-
nesker livet, og 10.000 
fl yktet. Sør-Ossetia er-
klærte seg uavhengig 
igjen i 1992, og Georgia 
ble tvunget til våpenhvi-
le for å unngå konfron-
tasjon med Russland. 
Siden da har Russland 
hatt 500 «fredsbevaren-

de soldater» i Sør-Ossetia.
Siste konfl ikt mellom Sør-Osse-

tia og Georgia var i 2008. HT

Vil være selvstendig

28. NOVEMBER

Kalenderen

Sør-Osseter

Den klimapolitiske debatten er for 
tida einsidig fokusert på teknolo-
giske løysingar: biodrivstoff, co2-
deponering («månelanding»), 
vindmøller, sol, saltkraft, meir eller 
mindre grøn energi. Løysingane 
skal produserast og distribuerast 
gjennom marknaden (profi ttmak-
simeringa), modifi sert med 
avgifter som ikkje er konkurranse-
vridande. Denne 
kombinasjonen av 
teknologifi ksering 
og avgiftsmodifi sert 
marknadslibera-
lisme er Ap sitt miljø-
politiske credo. Dei 
maktpolitiske og 
samfunnsmessige 
føresetnadene blir sjeldan temati-
serte. 

Lat oss ta utgangspunkt i ein 
føresetnad om at verdas energibe-
hov uansett samfunnssystem vil 
måtte auke for å kunne heve 
levestandarden i utviklingslanda 
opp på eit forsvarleg nivå, gjennom-
snittet for dei ti «fattigaste» landa i 
verdas økonomiske overklasse, 
OECD-landa. Då må mesteparten av 
energiproduksjonen leggast om til 
metodar som ikkje genererer 
klimagassar. Dette må skje innafor 
ein historisk kort tidshorisont. 
«Grøne» energiformer vil aldri greie 
dette åleine. Det betyr at atomkraft 
blir nødvendig før klimautsleppa 

kjem «to the point of no return» for 
den globale oppvarminga. Men 
dagens atomkraft basert på fi sjon, 
skaper også uløyselege miljø- og 
tryggingsproblem.

Eit hypotetisk alternativ er 
overgang til energiproduksjon ved 
fusjon som er «rein», utan radioak-
tivt avfall. Råstoffet er «uendeleg»: 
vatn frå havet. Men her er situasjo-
nen den at ingen i dag veit om 
dette verkeleg lar seg gjere. 
Professor i fysikk ved Universite-
tet i Bergen, Jan Petter Hansen, 
peiker på at energiløysingane for 
framtida er «rett og slett ukjente», i 
Bergens Tidende 9. november. Før 
dei teknologiske løysingane kan 
realiserast, må det ei brei naturvit-
skapleg grunnforsking til. Og 
ingen veit om den nokon gong vil 
gi det svaret ein kan håpe på. 
Grunnforskinga i fysikk (og 

naturvitskap generelt) må sjølv-
sagt intensiverast.

Lat oss tenke oss at fusjonsbasert 
energiproduksjon innafor denne 
tidshorisonten blir ein realitet, kva 
då med kunnskapen om dei 
samfunnsmessige, særleg økono-
miske og politiske føresetnadene for 
å gjennomføre ei løysning på 
energi- og klimaproblemet på ein 
fredeleg og sosialt rettferdig måte? 
Kor fi nn vi slik samfunnskunn-
skap? Viss til dømes ny, fusjonsba-
sert energiteknologi bli patentert og 
kommersialisert, kven har då råd til 
å kjøpe han, og kva konsekvensar 
vil det ha for utviklinga av forholdet 

mellom rike og fattige land og i dei 
einskilde landa? Skal løysinga 
fordelast globalt via marknaden for 
å generere profi tt, eller via politik-
ken (statsapparata)? Sjølv om ny 
teknologisk kunnskap vart stilt 
gratis til rådvelde via FN, kva land 
ville då (ikkje) ha råd til å gjere dei 
investeringane som er nødvendige 
for å bygge dei nye kraftverka og 
utvikle den tekniske og samfunns-
messige infrastrukturen som er 
nødvendig på fredeleg vis?

Finst det i det heile nokon 
samfunnsvitskapleg grunnfor-
sking som ein slags parallell (men 
ikkje kopi av) til grunnforsking 
innafor det naturvitskaplege feltet, 
som politikken kan stø seg på, slik 
teknologiske innovasjonar stør seg 
på kunnskap om naturlovene? For 
det er vel slik at i den grad klima-
problemet har samfunnsmessige 
årsaker, jamfør den kapitalistiske 
dynamikken, må løysingane også 
bygge på vitskapleg fundert 
kunnskap om desse årsakene slik 
at dei kan fjernast på ein sivilisert 
og siviliserande måte. Kan kapita-
lismens økologisk blinde mar-
knadslogikk overstyrast og 
erstattast av eit heilt nytt, demo-
kratisk forankra system for 
fordeling og utfalding av politisk 
og økonomisk makt?

I 2011 skal SV ha eit forslag til nytt 
prinsipprogram klart. Faktisk har 
det eksisterande programmet frå 
1995 gode tilløp til forståing av 
dette. Vil det nye programmet 
utvikle dette realistiske, kritiske 
perspektivet, eller skal det «mo-
derniserast» for slik å gjere det 
lettare å regjere saman med 
marknadsøkonomane og månelan-
dingsastronautane i Arbeidarpar-
tiet? 
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«Dei maktpolitiske 
føresetnadene blir 
sjeldan tematiserte»

Klimadebatten er einsidig fokusert på teknologiske løysingar.


