
 
 

Aksjonærforslag nr. 10 på Equinors generalforsamling 14. mai 2020 

Fra Besteforeldrenes klimaaksjon ved Bente Marie Bakke 
 
Equinor er det norske folks oljeselskap. Norske borgere eier i dag 67 prosent av aksjene, vel 
70 prosent inkludert Folketrygdfondets aksjer. Våre interesser skal ivaretas av regjeringen og 
Olje- og energidepartementet. For meg som aksjonær og borger, fremstår det som det er 
oljeindustriens interesser som blir ivaretatt, ikke borgerne og fremtidige generasjoner.  
 
Besteforeldrenes klimaaksjon er derfor partshjelp for Natur og Ungdom og Greenpeace som 
har saksøkt staten for brudd på Miljøparagraf 112 i Grunnloven ved å dele ut letelisenser i 
Arktis. Vår eneste klode rammes av stadig mer alvorlige klimarelaterte katastrofer. Også FNs 
klimapanel er klare på at vår avhengighet av fossile energikilder har ført til en dødelig global 
oppvarming som stadig forverres, og at vi nå har klimakrise og naturkrise på én gang.  
 
Det skjer nå en rivende utvikling av nye, fornybare energikilder. Equinor har i dag 
økonomiske muskler til å bli ledende i den utviklingen, samtidig som selskapet faser ut fossil 
energiproduksjon. Det vil bidra til å skape mange nye industriarbeidsplasser som Norge 
trenger, både i Equinor og innen leverandørindustrien. 
 
I stedet for å trappe ned aktiviteten på norsk sokkel, har Equinor planer om å elektrifisere 
deler av norsk oljeutvinning for å redusere innenlands klimautslipp i tråd med Parisavtalen.  
Equinor bør heller bidra til utslippsreduksjon ved å trappe ned olje- og leteaktiviteten enn å 
bruke verdifull fornybar energi til å få ned utslippene. De største utslippene skjer når norsk 
olje og gass forbrennes i utlandet. Når også andre land skal redusere sine utslipp, er vi ikke 
garantert å få økonomisk lønnsom avsetning av vår olje og gass. 
 
Som aksjonær reagerer jeg sterkt på Equinors utenlandsprosjekter. Satsingen på tjæresand i 
Alberta i Canada førte til store forurensningsproblemer for urbefolkningen og rammet deres 
helse og naturmiljø hardt. Equinor har investert 800 milliarder kroner av norske borgeres 
midler i investeringer i utlandet. Totalt sett har selskapet ikke tjent penger på disse enorme 
investeringene. Norge kan ikke være bekjent av å stå for de store forurensningsproblemene 
og den globale oppvarming disse prosjektene står for.  
 
I disse dager opplever vi en global pandemi forårsaket av det nye coronaviruset, som det 
ikke finnes vaksiner mot eller immunitet mot i befolkningen. Resultatet er en dramatisk 
nedgang av flytrafikk og annen reisevirksomhet, og en sterk nedgang på verdens børser. 
Dette kan bidra til langvarig mindre etterspørsel etter fossil energi. I stedet for å vente på 
bedre tider for oljenæringen, som trolig ikke vil inntreffe, bør Equinor legge frem en 
nedtrappingsplan for en rask avslutning av olje- og gassproduksjonen.  
 
 Bente Marie Bakke fremmer følgende forslag på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon: 
 

1. Equinor stanser all letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser. 



 
2. Equinor arbeider for å bli en ledende produsent av fornybar energi. 

 
3. Equinor trekker seg ut av sine utenlandsprosjekter. 

 
4. Equinor legger frem en nedtrappingsplan for produksjon av olje og gass.  

 
  
 
Sendt Equinor 27. april 2020. 
 


