
 

 

Ukraina – ut av Putins klør og inn i vestens varme favn? 

Fra fossilversting til …? 
Tid: 25.02.2015, kl. 12:00 - 15:30 (gratis lunsj og registrering fra 11:30) 
Sted: Miljøhuset, konferansesal i 5. etasje 
 
Arrangementet er gratis og har et begrenset antall plasser. Arrangementet vil i hovedsak 
være på engelsk. Med forbehold om endringer i programmet. 
 
Klikk her for påmelding 
 
Ukraina-krisen er den største sikkerhetstrusselen vi har sett i Europa siden Den kalde krigen, og er i 
ferd med å utvikle seg til en humanitær katastrofe. Over en million er nå på flukt, landet er bankerott 
og en kald vinter med manglende energitilgang får et helt land til å fryse. Hva kan og vil Norge og den 
vestlige verden gjøre med energisituasjonen i Ukraina? Hvilke energiløsninger er best? 

Bakgrunn: 

Avhengigheten av russisk energi er et av Ukrainas største problem. Ukraina har bedt norske 
myndigheter om hjelp til å løse sin energikrise.  Russland stanset i juni gassleveransene til Ukraina 
etter en langvarig konflikt om pris og ubetalte regninger. I november ble Russiske og Ukrainske 
myndigheter enige om en ny avtale, men hvor stabil er denne avtalen med den pågående militære 
konflikten?  1/3 av europeisk gassforbruk kommer fra Russland via rørledninger gjennom Ukraina. 
Ukrainas andre store energikilder vil også bli hardt rammet. Det meste av kullforekomstene ligger i 
områdene kontrollert av opprørerne.  Forsyning til kullkraftverkene er høyst usikker.  
Atomkraftverkene er også avhengig av levering av brensel fra Russland.  Kan konflikten skape en 
europeisk energikrise på sikt? 

Seminaret vil bestå av to deler, hver del blir etterfulgt av paneldebatt og spørsmål fra salen: 

VELKOMMEN 

• Lars Haltbrekken – leder, Naturvernforbundet 
• Olav Berstad - tidl. ambassadør i Ukraina, seniorrådgiver, Utenriksdepartementet 
• Yana Bugrimova - koordinator for økonomiske reformer under Ukrainas president 

DEL 1: 

Ukraina – Europas neste humanitære katastrofe? 

https://www.deltager.no/ukraina_ut_av_putins_klor_og_inn_i_vestens_varme_hender


Jakub M. Godzimirski - Seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 
 
I løpet av våren er det stor fare for at den ukrainske økonomien vil kollapse.  I tillegg er 
energitilgangen kraftig svekket, Ukraina har ikke penger til å betale for gassen fra Russland og 
kullreservene i Øst-Ukraina er ikke lengre tilgjengelig på grunn av konflikten. Dette rammer 
befolkningen hardt. Over en million ukrainere er nå på flukt, landet er bankerott og det ser umulig ut 
å komme seg ut av krisen. Dette vil føre til store sosiale problemer i landet samt økte 
migrasjonsstrømmer til Europa. Er vesten klar for å redde Ukraina? 

Hvorfor er Ukraina avhengige av Russland? Hvordan rammer krisen 
energisikkerheten i Ukraina og Europa? 

Michael Gonchar - direktør for Senter for globale studier, Ukraina 

Ukrainas økonomi er en av de minst effektive i Europa. Landet er helt avhengige av subsidiert energi 
for ikke å ramle helt sammen. Russland har de siste årene økt gassprisen i takt med Ukrainas 
tilnærming vestover med EU. I 2009 førte politisk uenighet mellom Russland og Ukraina til at 
Russland også stengte gassforsyningene, noe som ledet til en europeisk energikrise med 20 % kutt i 
EUs gasstilførselen midt på vinteren. 

I november ble Russiske og Ukrainske myndigheter enige om en ny gassavtale etter at Russland igjen 
kuttet gassleveransene i juni, men hvor stabil er denne avtalen?  

Center for Global Studies "Strategy XXI" er en Kiev-baserte tenketank som spesialiserer seg på energi 
sikkerhetsspørsmål. Michael Gonchar leder tenketanken og er en helt sentral person i ukrainske 
energisikkerhetsspørsmål. 

PANELDEBATT 

Deltagere: 

• Michael Gonchar, direktør for Senter for globale studier, Ukraina 
• Alexey Ryabchyn, medlem av energikomiteen i det ukrainske parlamentet 
• Yury Urbanskiy, leder for miljøorganisasjonen NECU 
• Olav Berstad - tidl. ambassadør i Ukraina, seniorrådgiver, Utenriksdepartementet 

PAUSE 

DEL 2: 

Ukraina ønsker norsk gass, men er det løsningen? 

• Gleb Strigunenko – Avdelingsdirektør, investering og strategisk planlegging i Det 
ukrainske energidepartementet . 

• Olav Berstad - tidl. ambassadør i Ukraina, seniorrådgiver, Utenriksdepartementet 



For å begrense Russlands kontroll over landets økonomi ønsker Ukraina tilgang på blant annet norsk 
gass. Det norske utenriksdepartementet mener energisektoren er et framtidig satsingsområde for 
samarbeid med Ukraina, men vil en ny gassrørledning fra Nordsjøen via Danmark og Polen være 
løsningen? Hvordan planlegger ukrainske myndigheter en strategi for internasjonal energibistand til 
landet? Hvilke løsninger mener myndighetene vil være bærekraftige for Ukraina? 

Bør norske myndigheter fortsette å sende energibistanden til 
Ukraina gjennom EBRD? 

Iryna Holovko - energirådgiver, CEE Bankwatch Ukraina  

Den europeiske bank for gjenoppbygning og utvikling (EBRD) har investert milliarder inn i den 
ukrainske energisektoren de siste 20 årene, men rapporter viser at pengene har forsvunnet i 
korrupsjon, mislykkede prosjekter og opprustning av landets atomkraftverk. CEE Bankwatch 
overvåker aktivitetene til internasjonale finansinstitusjoner og foreslår konstruktive miljømessige og 
sosiale alternativer til de retningslinjene og prosjektene de støtter i Ukraina. 

Ukrainas potensial for energieffektivisering er enorm. Hva trengs 
for å utnytte det? 

Arthur Denisenko - leder for energiavdelingen, miljøorganisasjonen NECU  

Hvis man sammenligner Ukraina med Polen, et land som på slutten av åttitallet hadde en lignende 
energisektor og forbruk som Ukraina, har man et potensial på å redusere energiforbruket i Ukraina 
med to tredeler. Dette vil samtidig føre til en kraftig økonomisk vekst. Dette betyr at Ukraina kan 
legge ned samtlige atomkraftverk, stanse all import av strøm fra Russland og legge ned de mest 
forurensende kullkraftverkene. Men hvorfor satser man da ikke alt på energieffektivisering? Hva 
hindrer en utvikling som Polen? 

 NECU er Naturvernforbundets partner i Ukraina og landets største demokratiske miljøorganisasjon.  

PANELDEBATT 

Deltagere: 

• Alena Babak, parlamentsmedlem, assisterende leder av det ukrainske parlamentets 
utvalg for bygg, bolig og kommunale tjenester 

• Arthur Denisenko, energirådgiver, miljøorganisasjonen NECU 
• Iryna Holovko, direktør for Bankwatch Ukraina  
• Gleb Strigunenko – Avdelingsdirektør, investering og strategisk planlegging i Det 

ukrainske energidepartementet  
• Olav Berstad - tidl. ambassadør i Ukraina, seniorrådgiver, Utenriksdepartementet 

 

For eventuelle spørsmål om arrangementet kontakt: kaks@naturvernforbundet.no  


