
Forslagsskjema til resolusjoner 
 
Forslag nr: 1 
A. Forslagsstiller 

Navn på lokallag/organisasjon:  
SAIH Blindern 

Kontaktperson: 
Peder Hognestad 

E-postadresse: 
saih.blindern@gmail.com  

 
B. Forslaget 

Tittel på resolusjon: 
Naturvern og urfolks rettigheter 

Resolusjonstekst: 
Norske selskaper har hatt en viktig rolle i å bygge opp den norske velferdsstaten og er en sentral 
aktør i det norske industrieventyret. Det er derimot viktig med omstilling, og fremoverrettet 
satsning fremfor å lene seg på det «trygge».  Man har de siste årene fått mer fokus på hvilke 
negative konsekvenser norske selskapers handlinger har ført til, og da spesielt utenfor Norges 
grenser.  I en verden som stadig krever mer en rettferdighet miljø og klimapolitikk er det viktig at 
Norge tar en aktiv rolle, går foran og viser vei. Norske selskaper som driver sin virksomhet i utlandet, 
må stilles til ansvar for de eventuelle ødeleggelser de påfører naturen. Det er også essensielt at 
verneverdige områder, umistelig natur og urfolksområder beskyttes fra norske selskapers jag etter 
profitt. Equinors planer om oljeutvinning i Australiabukta eller i Patagonia i Argentina er 
kroneksempler på at norske selskaper i alt for stor grad ikke respekterer naturen og urfolket. 
Eksempelvis kan Equinors oppkjøp og oljeutvinning i Patagonia få fatale konsekvenser for Mapuche-
folket som holder til i området. Ellers kan oljesøl i Australiabukta ødelegge en marin fauna helt unik 
for området da det huser dyr som ikke lever noe annet sted i verden. Listen er lang og inneholder 
også blant annet norsk laks fra Chile eller mineralutvinning i Amazonas. Norske selskap skal må ikke 
bruke sitt konkurransefortrinn som store og ledende innenfor sin industri til å utnytte korrupte 
regjeringer eller underspille miljøkonsekvensene av sitt arbeid i et «race to the bottom» når det 
kommer til å følge reguleringer for klima og miljø. Derfor bør norske selskaper som opererer i 
utlandet stilles til ansvar i Norge og i mye større grad overvåkes for eventuelle brudd på norsk 
miljøvernlov, selv om de operer i utlandet. Natur har en egenverdi det i mange tilfeller er vanskelig å 
måle eller vurdere. Derfor er det viktig å lytte til de som bruker naturen til daglig og er kritisk 
avhengig av den til sitt daglige levebrød, dette kommer spesielt til syne gjennom urbefolkning som 
ofte har levd i harmoni med naturen i området i flere hundre år. 
 
SAIH krever at den norske regjeringen tar et hardere oppgjør og stiller norske selskaper til ansvar for 
ødeleggelse av natur og miljø som foregår utenfor Norges grenser.    
SAIH krever at den norske regjeringen ikke lengre lar norske statseide selskaper ødelegge uvurderlig 
natur som tilhører urfolk for økonomisk vinning.  
SAIH mener at natur og dens verdi for mennesker generelt, og spesielt for urfolk som høster den har 
en egenverdi. Derfor må uberørt natur forbli uberørt av respekt for fremtidige generasjon, urfolks 
tradisjoner og for menneskelig kulturarv.  
SAIH mener urfolks verdivurdering av naturen må vektlegges i mye større grad når det skal utdeles 
nye konsesjoner til industri/næringsliv. 

 

mailto:saih.blindern@gmail.com


Begrunnelse: 
Styret mener at forslag 1 ikke knyttes godt nok opp til SAIHs satsningsområder eller 
arbeidstemaer, og mener det fremstår unaturlig at SAIH skal mene noe så spesifikt uten 
denne tilknytningen. Samtidig mener styret at intensjonen om å gi SAIH ny politikk med et 
klimaperspektiv er god, og vil ta kontakt med SAIH Blindern for å foreslå at de kommer 
med et mer relevant forslag for årsmøtet med tydeligere koblinger til SAIHs arbeid. 
 
Vedtatt/Avvist 

 
 
 
 


