
Til: William Clay Ford, Jr., via Ford Norge 
 
Angående Th!nk-biler som er planlagt skrapet.  
 
Vi ber deg herved om å akseptere tilbudet fra Elbil Norge om å kjøpe Fords europeiske og 
amerikanske flåte av norskproduserte Th!nk City elbiler. Elbil Norge er et norsk selskap som 
både produserer og selger elektriske biler. De signerende norske organisasjonene 
representerer et bredt spekter av det norske organisasjonslivet.    
 
Elektriske kjøretøyer er en av flere løsninger på Fords, og vår egen, beklagelige avhengighet 
av olje. Ford har allerede gjennomført vellykket markedsføring av disse elektriske bilene. 
Brukerne, både i USA og Europa, er stort sett både svært fornøyde. Til tross for dette, har 
Ford snudd ryggen til Th!nk elbilene. Etter at lovgivningen i California ble endret og ikke 
lenger krevde slike biler, bestemte Ford seg raskt for å stoppe all produksjon og 
markedsføring av elektriske biler.  
 
Vi har nå fått opplyst at Ford ønsker å samle inn alle Th!nk-bilene fra de som i dag leaser og 
bruker dem i USA, og sende dem til opphugging for skrap. Dette planlegges, til tross for at 
Ford tidligere har lovt at bilene skal kunne sendes tilbake til Norge, samt at det norske 
selskapet Elbil Norge har presentert et helt konkret tilbud om å kjøpe dem for en million 
dollar. Elbil Norge vil selge Th!nk-bilene på det elektriske bruktbilmarkedet i Norge. 
 
Vi er svært bekymret over Ford sin behandling av Th!nk-bilen, som er Fords mest effektive 
bil hittil i historien. Th!nk-bilen forbruker ingen bensin, mindre en halvparten av energien av 
en vanlig bil, slipper ikke ut noen giftige stoffer og er en miljømessig inspirasjon. I tillegg til 
dette er Th!nk-bilen et vellykket produkt, med tilfredse kunder og ventelister både i USA og 
Norge.  
 
Dersom Ford oppfyller sin plan om å skrape disse nullutslippsbilene (ZEV) vil Ford-selskapet 
igjen komme til å vise sin totale mangel på omsorg og tiltak for reelle bidrag til å redusere 
lokal luftforurensing og hindre globale klimaendringer. De eventuelle kostnadene ved å redde 
Th!nk-bilene blekner uansett ved sammenlikning med penger Ford bruker på markedsføring 
av resten av sin drivstoff-overforbrukende bilpark.  
 
Ford har i dag en enestående sjanse til å unngå negativ oppmerksomhet og dra nytte av 
miljømessige markedstrender, ved å bidra til å videreselge Th!nk-bilene til Elbil Norge, 
framfor å skrape dem i altfor ung alder. Vi oppfordrer dere til å sikre at de elektriske 
nullutslippsbilene Th!nk City blir videresolgt, ikke skrapet.    
 
Vi ser fram til et snarlig og positivt svar. Tusen takk. 
 
Signert:  
 
Truls Gulowsen, Greenpeace 
Ane Hansdatter Kismul, Natur og Ungdom 
Jørgen Dale, Norstart – norsk elbilforening 
Lars Henrik Michelsen, Unge Venstre 
Cato Buch, ZERO 
Tore Killingland, Norges Naturvernforbund 
Arild Hermstad, Framtiden i Våre Hender 
Frederic Hauge, Bellona 
Gry Larsen, Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) 
Kurt Oddekalv, Norges Miljøvernforbund 
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