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På vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon fremmer jeg 
følgende aksjonærforslag til Equinors generalforsamling 2022 
 

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

2. Equinor stanser all letevirksomhet og prøveboring etter fossil energi 
 

3. Equinor trekker seg ut av alle sine utenlandsprosjekter 
 

4. Equinor legger frem en nedtrappingsplan for produksjon av olje og gass slik at 
Norge blir klimanøytralt i 2050  

 

 
Bakgrunnen for forslagene 
 
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. Som aksjonær og borger får man inntrykk av at det er 
oljeindustriens interesser som blir ivaretatt, ikke borgerne og fremtidige generasjoner.  
 
Vår eneste klode rammes av hyppigere og mer alvorlige klimarelaterte katastrofer. FNs 
klimapanel legger stadig frem mer alarmerende rapporter om at fossile energikilder har ført 
til en dødelig global oppvarming, som stadig forverres. Vi har klimakrise og naturkrise på én 
gang. Russlands brutale angrep på Ukraina har i tillegg til tragiske menneskelige lidelser også 
ført til krigshandlinger med enorme klimautslipp. Også matproduksjonen rammes hardt. 
 
Krigen i Ukraina har ført til økte priser på og økt etterspørsel og bruk av fossil energi. 
Krigsfly, transportmidler og våpensystemer trenger enorme mengder fossilt drivstoff. Dette 
kan dessverre gjøre at Norge kan beskyldes for å være krigsprofitør. Kanskje dette inntrykket 
kan dempes hvis mer av oljeinntektene brukes til tiltak for å redusere klimautslipp, ta vare 
på vår livgivende natur, samt øke småskala matproduksjon.  
 
Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) ble stiftet i 2006 av kunnskapsrike besteforeldre som 
ønsket å arbeide for at barnebarna skulle arve en levelig fremtid på en frodig planet. Vi tok 
tidlig, men til ingen nytte, opp kampen mot daværende Statoils satsing på tjæresand i 
Alberta i Canada. Det var et tapsprosjekt av dimensjoner, og urbefolkningens naturmiljø og 
helse ble hardt rammet.  
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Statoil ble dannet som et selskap som skulle utnytte fossile energiressurser på norsk sokkel. 
Det er derfor opprørende at Equinor har satset hundrevis av milliarder av norske borgeres 
midler på ulønnsomme og klima- og miljøødeleggende prosjekter i utlandet. Norge kan ikke 
være bekjent av å ha ansvar for de store forurensningsproblemene og den økte globale 
oppvarmingen fra Equinors prosjekter i andre land.  
 
FNs generalsekretær Antonio Guterres mener det må bli slutt på all leting etter mer olje og 
gass hvis det skal være mulig å nå målene i klimaavtalen. Han hevder det må ses på som 
kriminelt hvordan verdens ledere har sviktet i klimasaken. Norge og Equinor bryr seg ikke om 
dette. Regjeringen deler stadig ut nye oljelisenser, også i det sårbare Arktis. Det verste 
eksempelet er Wisting-feltet, og dette må aksjonærene gå imot. Hvis feltet blir satt i drift, vil 
det levere olje i mange år etter at verden skal bli klimanøytral i 2050. Oljevernberedskapen i 
Barentshavet er dessuten meget mangelfull. Dette har tidligere riksrevisor Per Kristian Foss 
påpekt, uten at noe har skjedd. Det er å håpe at vår nye riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-
Pedersen også vil ta tak i dette alvorlige problemet.  
 
Equinor og regjeringen har planer om at oljeutvinning på norsk sokkel skal elektrifiseres for å 
redusere innenlands klimautslipp i tråd med Parisavtalen. Det bør ikke skje ved at flere 
plattformer blir elektrifisert med strøm fra land. Vi opplever nå alvorlig strømkrise med 
skyhøye priser i store deler av fastlands-Norge.  
 
Elektrifisering på eksisterende plattformer må i stedet skje ved bygging av vindturbiner til 
havs. Dette kan gi Equinor et løft når det gjelder å utvikle ny, fornybar energi. Havvind for 
elektrifisering av plattformer vil også være positivt for norsk industri. Disse vindturbinene 
må kunne bidra til å øke forsyningssikkerheten av elektrisk strøm til Norge og Europa når 
plattformene ikke lenger er i drift. Vi ser frem til Equinors planer om å bli et ledende selskap 
for utvikling av ny, fornybar energi.  
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