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København boykotter sorte investeringer
Borgerrepræsentationen i Københavns kommune har netop vedtaget et ambitiøst forslag om at trække
sine investeringer ud af den fossile sektor. Det kan blive epokegørende og bane vejen for andre
kommuner.
Borgerrepræsentationen i Københavns kommune har i dag besluttet, at kommunen skal stoppe med at yde
økonomisk støtte til den fossile sektor. Talspersonen for AnsvarligKommune, Katrine Ehnhuus, er glad for
udviklingen. ”Vi ser meget positivt på beslutningen, der indeholder et seriøst og ambitiøst bud på, hvordan
hovedstaden bliver en fossilfri investor”.
Beslutningen indebærer bl.a., at selskaber, der får mere end 5% af sin omsætning fra kul, olie og gas, bliver
ekskluderet fra investeringsuniverset. ”Det er ambitiøst og vil screene mange af de største kul og
olieselskaber fra” udtaler Katrine Ehnhuus, ”vi så dog gerne, at kriterierne havde været endnu skrappere,
særligt når det kommer til kul, hvor vi i AnsvarligKommune mener, at der bør anlægges en nul-tolerance”.
Ikke desto mindre betegner Katrine Ehnhuus beslutningen som en succes ”Det her er stort – og vil uden
tvivl inspirere andre storbyer ude i verdenen til at følge trop. Desuden kan det bane vejen for kommunerne
herhjemme i Danmark”.
Københavns kommune er langt fra den eneste danske kommune, som ønsker en fossilfri investeringsprofil.
Både Fredericia og Roskilde byråd har besluttet at investere fossilfrit. Derudover har kommuner som
Odense, Svendborg, Middelfart, Køge, Brøndby og Frederikssund meldt sig i koret af kommuner, der ønsker
at komme ud af de sorte investeringer. Ifølge talspersonen for AnsvarligKommune skyldes det, at
kommunerne anser investeringerne som værende uetiske: ”Kommunerne ønsker ikke at støtte en sektor,
der ødelægger klimaet, og som modarbejder kommuneres arbejde med den grønne omstilling”.
Bankerne har hidtil ikke villet levere varen og udbyde fossilfrie investeringsforeninger. Det har forhindret
kommunernes ønske om at investere fossilfrit. ”Det er urimeligt, at pengeinstitutterne overtrumfer
kommunernes politiske beslutningskraft og definerer kommunernes klimapolitik”, siger Katrine Ehnhuus.
København har på grund af sin størrelse sin egen investeringsforening og er nu klar til at trække en formue
på 6,9 mia. kr. ud af de banker, som i øjeblikket forvalter Københavns midler. ”Det lægger selvsagt et stort
pres på bankerne, der samtidig kan se, at efterspørgslen på fossilfrie investeringsforeninger vokser ude
blandt landets øvrige kommuner” forklarer Katrine Ehnhuus, der mener, at København kommunes
beslutning vil have betydning for bankernes interesse i at udbyde fossilfrie investeringsprodukter.
Danske Capital og Jyske Bank har som følge af den voksende efterspørgsel meddelt til flere kommuner, at
de er ved at udvikle fossilfrie investeringsmuligheder. Også Spar Invest og Merkur har meldt ud, at de er i
stand til at screene for fossile brændsler.
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Hvad er AnsvarligKommune?
AnsvarligKommune er en grøn bevægelse, der arbejder for, at kommuner frasælger investeringer i fossile
brændselsselskaber. AnsvarligKommune er en søsterorganisation til AnsvarligFremtid, der fokuserer på at
få pensionskasser til at afhænde fossile investeringer. Begge organisationer hører under Klimabevægelsen,
der er den danske afdeling af den globale bevægelse 350.org.
Læs mere her:
http://ansvarligfremtid.dk/
http://www.klimabevaegelsen.dk/
http://gofossilfree.org/commitments/#

Rundspørge om kommunernes investeringsprofil
I marts måned foretog AnsvarligKommune en rundspørge blandt landets 98 kommuner. Resultaterne var
som følger:






3 kommuner har politisk besluttet at trække sig helt ud af fossile investeringer.
27 kommuner investerer deres midler i stats- og realkreditobligationer og dermed ikke i fossile
brændselsselskaber.
24 kommuner investerer i fossile selskaber
43 kommuner kan ikke udelukkes at investere i fossile selskaber
1 kommune har nedstemt forslag om frasalg af fossile investeringer

Se hele undersøgelsen og listen over kommunerne her:
http://www.ansvarligfremtid.dk/Kommune/Resultater

