Sakspapirer Oljeindustrien

Oljeindustrien er en gruppe aktører som representerer
næringsinteresser i olje- og gassindustrien. Gruppen
representerer selskap som utvinner olje og gass, samt bedrifter
som leverer utstyr og tjenester innen denne industrien.
Oljeindustriens rolle under klimatoppmøtet: Oljeindustrien har
ikke stemmerett på klimatoppmøtet. Dere må presentere så
gode argumenter at dere overtaler land med stemmerett til å
stemme for det Oljeindustrien mener er riktig. Dette kalles
lobbyvirksomhet.
Lobbyvirksomhet: å påvirke andre slik at de tar hensyn til dine ønsker når de forhandler.

Verdt å få med seg om Oljeindustrien




Olje og gass skaper velstand. Inntekter fra olje- og gass bidrar blant annet til bedre
helsetjenester, utdanning, barnehager og kulturtilbud i mange land
Produksjon av olje og gass skaper ikke bare store inntekter, men også mange
arbeidsplasser. Bare i Norge er 250 000 mennesker ansatt i denne industrien
I USA arbeider mer enn 9 millioner mennesker i olje- og gassindustrien. Denne
industrien bidrar til hele 7,5 % av USAs totale økonomi.
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Forhandlingstips
Verdens førsteprioritet burde være å redusere fattigdom og sørge for at alle har et verdig liv.
For å få folk ut av fattigdom er det behov for fossil energi. En klimaavtale som reduserer
bruken av fossil energi vil derfor ha negative effekter på folks levestandard – spesielt i de
utsatte, fattige landene som sårt trenger utvikling.
Dere er skeptiske til det store fokuset på klimatrusselen, og ser ingen grunn til å stoppe oljeog gassutvinning. Dere mener at dagens og fremtidens teknologi vil gjøre utslippene fra
oljeindustrien så små at de ikke vil være et problem.
Hva synes dere er en rettferdig fordeling av klimainnsatsen? Hvem sitt ansvar er det? Og
hvordan skal den nye avtalen forplikte landene? Hvilket ansvar har industrien? Siden dere
ikke har stemmerett, er det ekstra viktig at dere har overbevisende argumenter, så dere kan
påvirke andre til å fremme deres synspunkter.
Når det gjelder Det grønne klimafondet, er dere villige til å bidra, men dere ønsker selv å
bestemme hvor og hvordan pengene skal investeres.
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