
Forslag	  til	  JØP	  generalforsamling	  den	  28.	  april	  2014	  
	  
Stillere	  (bekræftet	  med	  Police-‐nummer):	  Jens	  Hørby	  Jørgensen,	  Kirsten	  Gamst-‐Nielsen	  TBC,	  Michael	  

Skands,	  Johanne	  Gabel	  TBC,	  Anders	  Blædel	  Gottlieb	  Hansen,	  Lone	  Svinth,	  Teresa	  Korup	  Næss	  TBC,	  

Claus	  Rasmussen	  TBC,	  Frank	  Aaen	  TBC,	  Jens	  Otto	  Madsen	  TBC,	  Hanna	  Kafton	  Smidt,	  Thøger	  Lund-‐

Sørensen	  TBC,	  Mika	  Kobborg	  Smidt	  TBC,	  Benedicte	  Dahlstrøm-‐Kronborg	  (i	  alt	  14	  stillere)	  
	  

Forslag:	  ”Bestyrelsen	  i	  JØP	  opfordres	  til	  øjeblikkeligt	  at	  stoppe	  nye	  investeringer	  i	  kul-‐,	  gas-‐	  og	  

olieselskaber,	  og	  inden	  31.	  december	  2018	  at	  have	  afhændet	  al	  ejerskab	  af	  aktier	  og	  obligationer	  i	  

verdens	  200	  største	  kul-‐,	  gas-‐	  og	  olieselskaber.”	  	  

	  
Hovedbegrundelse	  
Danske	  pensionskasser	  bør	  i	  lighed	  med	  en	  lang	  række	  investorer	  beslutte	  at	  afhænde	  alle	  

investeringer	  i	  fossile	  brændstoffer	  og	  i	  stedet	  investere	  i	  en	  omstilling	  til	  et	  fossilfrit	  samfund.	  Det	  er	  

etisk	  forkert	  at	  vores	  pensionspenge	  investeres	  i	  ødelæggende	  klimaforandringer.	  Økonomisk	  set	  er	  de	  

fossile	  selskabers	  værdi	  i	  dag	  overvurderede,	  da	  de	  fleste	  af	  deres	  fossile	  reserver	  ikke	  vil	  kunne	  

udnyttes.	  	  Vi	  kan	  få	  gode,	  sikre	  afkast	  samtidig	  med	  at	  vi	  bidrager	  til	  at	  opbygge	  et	  nyt	  energisystem.	  

	  

World	  Bank	  President	  Jim	  Yong	  Kim	  på	  World	  Economic	  Forum	  summit	  i	  Davos,	  Switzerland:	  	  	  

Lederen	  af	  en	  verdens	  mest	  magtfulde	  finansielle	  institutioner	  opfordrer	  regeringer	  og	  virksomheder	  

til	  at	  trække	  sig	  ud	  af	  investeringer	  I	  olie,	  gas	  og	  kul	  selskaber:	  

“We	  can	  divest	  and	  tax	  that	  which	  we	  don’t	  want,	  the	  carbon	  that	  threatens	  development	  gains	  over	  the	  last	  20	  

years,”	  	  

“The	  so-‐called	  “long-‐term	  investors”	  must	  recognize	  their	  fiduciary	  responsibility	  to	  future	  pension	  holders	  who	  will	  

be	  affected	  by	  decisions	  made	  today.	  Corporate	  leaders	  should	  not	  wait	  to	  act	  until	  market	  signals	  are	  right	  and	  

national	  investment	  policies	  are	  in	  place.”	  	  

	  
Uddybende	  begrundelse	  
JØP	  har	  investeret	  279,4	  mio	  (ultimo	  2012)	  i	  kul-‐,	  olie-‐	  og	  gasvirksomheder.	  I	  BP,	  Shell,	  Gazprom,	  Total,	  

Statoil,	  ConocoPhilips	  og	  51	  andre	  af	  de	  200	  største	  fossile	  virksomheder	  over	  hele	  verden.	  Dermed	  

bidrager	  vi	  som	  medlemmer	  af	  JØP	  til	  at	  opretholde	  verden	  i	  afhængighed	  af	  kul,	  olie	  og	  gas	  og	  til	  at	  

fastholde	  en	  klode	  på	  klimakollisionskurs.	  	  

	  



Men	  vi	  ønsker	  at	  vores	  opsparing	  skal	  fremme	  en	  grøn	  omstilling,	  baseret	  på	  CO2-‐neutrale	  teknologier,	  

som	  kan	  sikre	  en	  tryg	  fremtid	  på	  en	  beboelig	  klode.	  Det	  internationale	  klimanetværk	  350.org	  har	  

startet	  divestment	  bevægelsen	  ”Fossil	  Free”	  som	  skal	  få	  investorer	  –	  herunder	  pensionskasser	  –	  til	  at	  

flytte	  opsparinger	  i	  kul-‐,	  olie-‐	  og	  gasvirksomhederne	  til	  grønne	  teknologier.	  	  

	  

Hovedargumentet	  bag	  divestment	  er	  enkel.	  Hvis	  vi	  synes	  det	  er	  moralsk	  forkert	  at	  ødelægge	  planeten	  

som	  vi	  kender	  den,	  så	  er	  det	  er	  også	  forkert	  at	  tjene	  penge	  på	  ødelæggelsen.	  Derfor	  skal	  vi	  trække	  

investeringerne	  ud.	  Divestment	  er	  ikke	  en	  løsning,	  der	  bør	  bruges	  ofte.	  Normalt	  bør	  man	  som	  

aktionær	  øve	  indflydelse	  på	  virksomhedens	  dispositioner	  gennem	  aktivt	  ejerskab.	  For	  de	  fossile	  

virksomheder	  er	  det	  anderledes.	  Her	  er	  det	  selve	  den	  grundlæggende	  forretningsstrategi	  –	  fortsat	  

og	  øget	  udvinding	  af	  kul,	  olie	  og	  gas	  –	  der	  er	  problemet.	  Hvis	  man	  ikke	  kan	  få	  disse	  virksomheder	  

til	  at	  omlægge	  totalt	  til	  grøn	  energi,	  er	  det	  eneste	  valg	  at	  diveste.	  	  	  

	  

Formålet	  er	  ikke	  at	  få	  de	  fossile	  virksomheder	  til	  at	  gå	  konkurs.	  	  Hvis	  man	  ser	  tilbage	  i	  historien,	  er	  

det	  den	  opmærksomhed	  og	  det	  pres	  der	  følger	  med	  en	  divestment-‐kampagne,	  der	  har	  medført	  

forandringer,	  og	  tvunget	  virksomheder	  og	  regeringer	  til	  at	  ændre	  handlemåde.	  Det	  bedste	  

eksempel	  på	  en	  succesfuld	  divestmentkampagne	  er	  kampagnen	  gennemført	  mod	  sydafrikanske	  

virksomheder	  i	  1980’erne,	  hvor	  divestment	  spillede	  en	  vigtig	  rolle	  i	  kampen	  mod	  apartheit.	  

Desmond	  Tutu	  mindede	  os	  for	  nylig	  om,	  hvor	  afgørende	  divestment	  havde	  været	  for	  Sydafrikas	  

frigørelse,	  og	  bad	  os	  om	  at	  gentage	  kampagnen	  -‐	  men	  denne	  gang	  rettet	  mod	  de	  fossile	  

virksomheder	  over	  hele	  verden.	  Med	  de	  store	  skader	  klimaforandringer	  allerede	  har	  påført	  Afrika,	  

er	  det	  ikke	  svært	  at	  forstå	  hans	  opfordring.	  

	  

Udover	  den	  etiske	  begrundelse,	  er	  der	  den	  økonomiske.	  Der	  er	  en	  økonomisk	  risiko	  for	  store	  

værditab,	  hvis	  vi	  som	  pensionskasse	  ikke	  i	  tide	  får	  frasolgt	  aktiver	  i	  fossil-‐sektoren.	  Verdens	  politiske	  

beslutningstagere	  har	  som	  bekendt	  defineret	  en	  2	  graders	  temperaturstigning	  som	  det	  maksimalt	  

acceptable,	  og	  tænketanken	  Carbon	  Tracker,	  Det	  Internationale	  Energi	  Agentur	  (IEA)	  og	  FNs	  

klimapanel	  har	  på	  den	  baggrund	  regnet	  sig	  frem	  til,	  at	  verden	  maksimalt	  kan	  afbrænde	  en	  tredjedel	  af	  

de	  allerede	  kendte	  fossile	  ressourcer,	  hvis	  2-‐graders	  målet	  skal	  nås.	  Det	  betyder,	  at	  mindst	  to	  

tredjedele	  af	  de	  fossile	  reserver	  ikke	  kan	  brændes	  af,	  og	  værdien	  af	  disse	  ”ikke-‐brændbare	  fossile	  

ressourcer”	  mister	  derfor	  deres	  værdi.	  	  

	  

Det	  er	  en	  udbredt	  misforståelse	  at	  tro,	  at	  værdien	  af	  de	  fossile	  ressourcer	  først	  reduceres,	  når	  der	  

kommer	  en	  global	  politisk	  aftale	  om	  en	  skat	  på	  CO2.	  Selv	  om	  en	  global	  aftale	  om	  en	  skat	  på	  CO2	  der	  



effektivt	  kan	  reducere	  forbruget	  af	  CO2,	  ville	  være	  utrolig	  nyttig,	  er	  det	  ikke	  den	  eneste	  risiko	  der	  er,	  

for	  at	  investeringerne	  i	  fossile	  ressourcer	  er	  spildte.	  	  

	  

For	  det	  første,	  kan	  direkte	  regulering	  påvirke	  værdien	  af	  fossile	  ressourcer	  på	  mange	  forskellige	  måder:	  

Direkte	  reguleringer	  af	  CO2	  udslip	  fra	  myndigheder	  på	  lokal,	  regional	  eller	  global	  niveau;	  indirekte	  

reguleringer	  gennem	  forøget	  kontrol	  med	  forurening	  i	  det	  hele	  taget;	  begrænsninger	  på	  vandforbrug,	  

eller	  policyes	  der	  vedhører	  borgernes	  helbred;	  krav	  om	  øget	  brug	  af	  vedvarende	  energi	  og	  mere	  

energieffektiv	  energiforsyning.	  Ja,	  selve	  truslen	  om	  at	  der	  kommer	  reguleringer,	  skaber	  usikkerhed	  for	  

langsigtede	  investeringer	  i	  CO2	  intensive	  sektorer.	  

	  

For	  det	  andet,	  kan	  værdiforringelser	  i	  den	  fossile	  industri	  forårsages	  af	  markedskræfterne.	  

Bæredygtige	  teknologier	  er	  allerede	  økonomisk	  konkurrencedygtige	  med	  fossile	  brændsler	  i	  en	  række	  

lande	  –	  også	  uden	  subsidier.	  Konkurrencedygtighed,	  i	  kombination	  med	  evnen	  til	  at	  sikre	  stabile	  

langsigtede	  energipriser,	  og	  en	  forøget	  kapacitet	  i	  landenes	  distributionssystemer,	  kan	  betyde	  et	  

fortsat	  skifte	  i	  investeringerne	  -‐	  væk	  fra	  fossile	  brændsler.	  

For	  det	  tredje,	  kan	  et	  sociopolitisk	  pres	  (f.eks.	  fossil	  divestment	  kampagner,	  miljøbevægelser,	  

græsrodsprotester	  og	  et	  generelt	  skift	  i	  den	  offentlige	  opinion)	  skabe	  et	  miljø	  hvor	  CO2	  intense	  

virksomheder	  mister	  deres	  ’license	  to	  operate’,	  og	  dermed	  deres	  værdi.	  

At	  udskyde	  at	  handle,	  vil	  ikke	  forsinke	  klimaforandringerne.	  Vi	  kan	  vælge	  at	  sælge	  vores	  investeringer	  

nu,	  eller	  tage	  væsentlige	  risici	  for	  langt	  større	  omkostninger	  i	  fremtiden,	  ved	  ikke	  at	  handle.	  

Det	  norske	  pensionsselskab	  Storebrand	  og	  den	  hollandske	  bank	  Rabobank	  har	  på	  denne	  baggrund	  

allerede	  taget	  skridt	  til	  at	  afvikle	  investeringer	  i	  kul	  og	  tjæresand.	  	  

	  

Alt	  dette	  er	  baggrunden	  for	  at	  vi,	  stiller	  forslag	  om	  at	  afhænde	  ejerskab	  af	  aktier	  i	  kul-‐	  olie	  og	  

gasselskaber.	  Det	  samme	  vil	  ske	  på	  forårets	  generalforsamlinger	  i	  DIP	  (Danske	  civil-‐og	  

akademiingeniørers	  Pensionskasse),	  og	  i	  MP	  Pension	  (Pensionskassen	  for	  Magistre	  og	  Psykologer).	  

Omstillingen	  til	  en	  CO2	  neutral	  fremtid	  vil	  revolutionere	  den	  globale	  økonomi	  og	  giver	  os	  muligheder	  

for	  et	  rigtig	  godt	  afkast	  af	  vores	  pensionspenge.	  	  

Med	  dette	  forslag	  ønsker	  vi	  at	  signalere,	  at	  det	  haster	  rigtig	  meget	  med	  at	  få	  frasolgt	  de	  enorme	  

investeringer	  i	  kul,	  olie	  og	  gas	  som	  er	  med	  til	  at	  fastholde	  verden	  i	  stærk	  afhængighed	  af	  fossile	  

brændsler.	  	   



 


