
Förslag om att divestera ur fossila bränslen 
 
 
2015 skrev världens länder under ett avgörande klimatavtal i Paris: Världen är överens 
om att vi måste hålla den globala uppvärmningen långt under +2 °C. För varje månad 
som går slås nya värmerekord och årligen blir konsekvenserna av orkaner, skogsbränder 
och ett förändrat klimat allt tuffare. En tredjedel av Arktis havssommaris har försvunnit, 
världshaven försuras allt mer, och eftersom varm luft kan hålla mer vattenånga än kall, 
kan vi förvänta oss både förvärrade regionala översvämningar och en ökning av tropiska 
stormar. Klimatkatastrofer slår både direkt mot människor och mot investeringar i till 
exempel fastigheter och försäkringsbolag. Ska vi lyckas vända denna utveckling är det 
helt nödvändigt att majoriteten av världens redan upptäckta reserver av kol, olja och gas 
lämnas kvar i marken. 
 
Världens samlade funna tillgångar av fossila bränslen, som kontrolleras av stora 
transnationella bolag och av vissa länder, motsvarar mer än 2795 gigaton koldioxid vilket 
är många gånger mer än vad som skulle leda till en uppvärmning på 2 °C. Utvinning av 
huvuddelen av de tillgångarna får därför aldrig tillåtas.  
 
För att inte bidra till fortsatt utvinning av fossila bränslen måste [organisationens namn]s 
kapitalförvaltning sluta att investera i bolag i fossilbränslebranschen och avsluta allt 
eventuellt ägande, direkt eller indirekt, i sådana bolag. Detta är både ett viktigt etiskt 
ställningstagande och ett nödvändigt verktyg för att rikta om ekonomin till utvecklingen 
av ett hållbart samhälle. 
 
 
DÄRFÖR MENAR [VI/JAG/GRUPP XXX] ATT [ORGANISATIONENS NAMN] BÖR BESLUTA 
FÖLJANDE: 
 
1. Att omedelbart upphöra att investera medel, direkt eller indirekt, i fossilbränslebolag,  
 
2. Att inom fem år ha divesterat (avinvesterat) ur fossilbränslebranschen, och därmed 
vara helt fria från direkt och indirekt ägande i fossila bränslen. 
 
3. Att regelbundet och på ett transparent sätt redovisa hur arbetet fortgår för att nå 
fossilbränslefria investeringar. 
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