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 4 
Bakgrunn: 5 
Den argentinske regjeringen ga i desember 2021 godkjenning til Equinors søknad om 6 
oljeleting i havområder utenfor den argentinske kysten. Nyheten har møtt stor folkelig 7 
motstand i flere av kystområdene. Argentinske aktivister organiserer nå kampen for å stoppe 8 
Equinors oljeleting. Ti organisasjoner har gått til søksmål mot argentinske myndigheter, da de 9 
mener tillatelsen til Equinor strider med grunnloven 10 
 11 
I flere av kystbyene er det startet ulike initiativ som samler motstand mot oljeletingen. I byen 12 
Mar de Plata heter initiativet Asamblea por un Mar Libre de Petroleras (nettside med linker til 13 
fb, IG og noe informasjon her: https://linktr.ee/marlibredepetroleras), i byen Bahía Blanca er 14 
det Coordinadora Socioambiental Bahía Blanca, osv. De ulike initiativene samler seg under 15 
navnet Comunidades Costeras por un Mar Sin Petroleras. Flere organisasjoner støtter 16 
Comunidades Costeras, blant annet OPSur som dere har vært i kontakt med før. Comunidades 17 
Costeras har foreløpig ikke en egen nettside. Motstanden har vært størst i Mar de Plata, og det 18 
er dermed også dette initiativet som er mest artikulert. 19 
 20 
En av aksjonsformene de gjennomfører er at de, under navnet #atlanticazo, demonstrerer den 21 
4. hver måned. Forskjellige aktiviteter har vært demonstrasjonstog, appeller, musikk, lage 22 
veggmalerier, dele ut løpesedler, osv. Disse demonstrasjonene har blitt holdt i ulike byer, og 23 
tusenvis av demonstranter har deltatt.  24 
 25 
Organisasjonene i Argentina har flere ganger tatt kontakt med Folkeaksjonen ifm. 26 
samarbeidsmuligheter eller erfaringsutveksling. Dette har ført til at Folkeaksjonen har på et 27 
tidligere tidspunkt vært med på et webinar, der styremedlem Bjørnar Nicolaisen delte noen 28 
erfaringer fra Folkeaksjonen. I forrige uke ble styreleder Daniel Weiss kontaktet igjen av noen 29 
av disse organisasjonene ifm. et forespørsel om en formell støtteerklæring.  30 
 31 
Styreleder Daniel Weiss dermed foreslår at følgende uttalelse (se side 2) sendes inn til 32 
landsmøtet på vegne av sentralstyret i Folkeaksjonen, med eventuelle mindre endringer. 33 
Om denne uttalelsen ikke vedtas av sentralstyret, ønsker Daniel Weiss å sende inn 34 
uttalelsen på vegne av seg selv til landsmøtet 2022.  35 
  36 



 

Sak 10 Uttalelser 1 
 2 
Fra: Daniel Weiss (evt. sentralstyret?) 3 
Til: Landsmøtet 2022  4 
 5 
Norsk-argentinsk samarbeid mot Equinor   6 
 7 
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja samlet til landsmøte 2022 8 
støtter Comunidades Costeras por un Mar sin Petroleras (Kystsamfunn for et 9 
Hav uten Oljeselskap) sin kamp mot oljeboring i havområder utenfor den 10 
argentinske kysten. Det er Equinor som har planer om å drive oljevirksomhet i 11 
de argentinske havområdene, men de møter sterk motstand fra 12 
lokalbefolkningen og kystkommunene som blir berørt.  13 
 14 
Equinor som har vært en av de største pådriverne for å åpne Lofoten, Vesterålen og 15 
Senja for oljeboring viser igjen at de ikke ønsker å ta hensyn til miljø eller fiskeri. 16 
Denne gangen i utlandet. Folkeaksjonen håper nå at det lokale engasjementet i 17 
Argentina kan stoppe planene til Equinor på samme måte som arbeidet til 18 
Folkeaksjonen har holdt Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt. Sterke folkebevegelser 19 
verden over er avgjørende hvis oljeindustrien skal stoppes. Et lignende tidligere 20 
samarbeid mellom Folkeaksjonen og Great Australian Bight Alliance bidro til å stoppe 21 
Equinor sine planer utenfor kysten i Australbukta.  22 
 23 
Equinor ønsker nå å lete etter olje i sårbare havområder utenfor kysten til Argentina. 24 
Med en dybde på opp mot 4000 meter, regnes området som ekstremt vanskelig å 25 
utforske. Blokkene overlapper med et prioritert område for bevaring av biologisk 26 
mangfold. Her kommer blant annet den sørlige retthvalen for å kalve. Seismikk kan 27 
skade det rike dyrelivet i området. Fiske og turisme på den argentinske kysten er 28 
avhengig av dette området, og i likhet med Lofoten, Vesterålen og Senja er disse 29 
viktige næringer som trues av eventuell oljevirksomhet.  30 
 31 
Folkeaksjonen støtter arbeidet med å holde Equinor unna de argentinske 32 
havområdene ved å opprette kontakt og starte et samarbeid, som i første omgang 33 
kan innebære erfaringsutveksling og et eventuelt besøk, med de lokale aksjonistene.  34 


