
Gro Nylander, nestleder BKA 

Innlegg Equinors generalforsamling 2019  
 
Styre! Med-aksjonærer!  
 
Hvordan kan Equinor bevare både sitt omdømme og sin 
økonomiske bærekraft?  
 
Tidsånden er i forandring – fordi klimaet er i forandring.  
Et moralsk imperativ seiler opp for stadig flere av oss: 
 – nemlig generasjons-solidaritet, som  

 viktigere enn høyest mulig overskudd. 
 
Equinor fortjener ros for havvind-prosjektet Hywind.  
 Vind er jo nå lønnsomt uten subsidier.  
 Investering i fornybar energi bør raskt mangedobles,            
 også med tanke på langsiktig avkastning.  
 
For økonomien er i endring. Petroleumsnæringens andel av BNP 
sank kraftig, fra 25% i 2014 til 16% i 2017, i følge WTO.  
 Et varsel – selv om oljen har hatt ny oppgang siste år. 
 

Søksmål truer i horisonten:  
Chevron krever at Equinor må dele regningen, 
 hvis oljegiganten blir dømt til erstatning. 
Det ventes en bølge av klima-rettsaker.  
 Noen av dem vinnes, som Urgenda-saken i Nederland.  
 
Den norske klimarettsaken om Arktis ankes i november.  
 Første runde gikk i statens favør, fordi dommeren kun  
 tok med innenlands klimaskade.  
 Men 90 prosent av oljen vår brukes jo utenlands.  
 
En rekke tobakkselskap er dømt fordi de fortsatte sin 
 virksomhet etter at de var kjent med skadevirkningene.  
Senest i mars 2019 ble tre selskap i Canada idømt  
 100 milliarder kroner i erstatning.  
 
Som lege er jeg opptatt av at klimaendringer gir 
 tidlig hjerte- og lungedød.  
Én enkelt hetebølge krevde 70 000 ekstra dødsfall,  



 bare i Europa.  

 
Det vil helt sikkert skade Equinors  omdømme om selskapet  
 ser bort fra helseeffekter av uforminsket oljebruk.  
 
Og – egentlig etterspør ikke samfunnet olje og gass.  
 Det etterspør energi: Lys og varme og biler som går.  

Nedbemanning år etter år er smertefullt.                              
 Vekst som både er lønnsom – OG bra for kloden –,       
      gir fornøyde ansatte og aksjonærer. 

Denne generalforsamlingen består av ansvarlige, fremsynte 
 mennesker, som ønsker utbytte ...,  
 men ikke på bekostning av etterkommernes fremtid.  
 
Vi bør vedta aksjonærforslag som i varetar begge deler, –     
 og som kan stå for historiens dom! 
 
We are The Elders, livserfarne besteforeldre som svarer til 
tradisjonen med De vises råd!   Slike råd skal man lytte til!  
 
Takk!  
 
 
 


