TIL:

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:
FRA:

SP
128/14-15
Innkommende resolusjoner

Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2014/15

Global Divestment Day
Den 13. februar arrangeres Global Divestment Day av det internasjonale klimanettverket «Fossil Free».
Nettverket har to mål: Å stanse alle investeringer i selskaper som utvinner fossilt brennstoff og at
investorer selger seg ut av direkte eierskap og fond som inneholder aksjer og selskapsobligasjoner fra
selskaper som driver utvinning av fossilt brennstoff eller eierskap av slike ressurser.
Det blir organisert demonstrasjoner i flere storbyer verden over. I Norge står Framtiden i våre hender som
arrangør og mange organisasjoner har allerede sluttet seg til markeringen. Det står skrevet i
studentparlamentets politiske plattform at «Klima og miljø er vår tids største utfordring», «UiOs
investeringer må følge etiske retningslinjer som i større grad vektlegger miljø- og
menneskerettighetshensyn.» og at «det endelige målet må være den totale avviklingen av det
oljeavhengige samfunn». Demonstrasjon til støtte for krav om trekk av investering fra UiO kan dermed sees
i lys av politisk plattform og handlingsplanen som ønsker etiske retningslinjer for investeringer som
vektlegger menneskerettigheter og miljø.» Under følger kravet fra Framtiden i våre hender.

Vi har en unik mulighet akkurat NÅ - stortinget diskuterer å trekke Statens pensjonsfond utlands
investeringer i kull, å øke de grønne investeringene i fondet, og se på hvordan investeringer i selskaper
som bidrar til skadelige klimaendringer kan tas ut av fondet. Denne dagen samles vi for å vise at vi vil
ha fossilfrie sparepenger og fossilfrie pensjonsfond!
Våre krav
Investorer må bidra til klimaløsningen. Statens pensjonsfond utland, kommunale fond og andre
investorer må bidra til klimaløsningen og samtidig redusere vår felles økonomiske risiko ved å trekke
seg ut av fossilindustri.
Kravene er hentet fra Klimavalgalliansens politiske plattform som over 50 organisasjoner fra
fagbevegelse, trossamfunn, yrkesgrupper, miljøbevegelse m.fl. allerede har sluttet seg til.
Paroler:
• «Ikke lenger i et forhold med kull, olje og gass» (Hovedbanner)
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• «Vår pensjon skal ikke ødelegge klimaet!»
• «Invester i en fornybar framtid!»
• «Det er våre sparepenger, vi velger null kull!»
• «Vi velger framtida, vi velger fossilfri!»
Foreløpig tilsluttede organisasjoner:
*Framtiden i våre hender
*Besteforeldrenes klimaaksjon
*Miljøagentene - barnas miljøvernorganisasjon
*Greenpeace Norge
*Spire
*Naturvernforbundet
*For Jernbane
*Electric Vehicle Union
*4H
*Norsk klimanettverk
*Changemaker
*Fagforbundet
*Surfrider Foundation Norge
*Norges Sosiale Forum
*RE:ACT
*Natur og Ungdom
*Kirkens nødhjelp
*Concerned Artists Norway
*Concerned Students Norway
*Norsk nettverk for klima og helse
Les mer om arrangementet på facebokk her:
https://www.facebook.com/events/1577739545775447/

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet slutter seg til markeringen og kravene til Framtiden i våre hender.
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