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ALTERNATIVET: TAG KLIMAHENSYN I PENSIONSKASSER 
 

Alternativet foreslår, at landets pensionskasser fremover skal tage hensyn til den 
sociale og miljømæssige bundlinje, når de investerer vores allesammens penge 

 
For at løse klimakrisen og sikre langsigtet økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed foreslår 

Alternativet nu, at der bliver stillet nye krav til de danske pensionskasser og deres investeringer. 

  

Helt konkret vil Alternativet bane vejen for mere ansvarlige investeringer ved at gøre hensyn til social 

og miljømæssig bæredygtighed til et krav på lige fod med de eksisterende krav om risikospredning og 

afkast på investeringerne. 

  

Forslaget bliver førstebehandlet i Folketinget i morgen torsdag. 

  

- Som loven er i dag, skal pensionskasserne udelukkende tage hensyn til risiko og økonomisk profit, 

når de investerer. Det, synes vi, er meget uheldigt. Lovgivningen bør ikke være så ensporet, men også 

sikre bæredygtighed på den sociale og miljømæssige bundlinje. Det er vigtigt, hvis indsatsen for at 

bremse klimaforandringerne skal lykkes, siger Josephine Fock, finansordfører for Alternativet. 

  

- Med det her forslag vil vi gøre det muligt at investere danskernes pensionsopsparinger, så man sikrer 

både en solid pension og bidrager til en bæredygtig fremtid, hvor klimaforandringerne ikke truer vores 

klode, siger Josephine Fock. 

  

Både danske og internationale rapporter har gennem de sidste par år dokumenteret, hvordan 

pensionskasser investerer kortsigtet, hvilket indebærer store risici for både klimaet og deres kunders 

opsparinger. 

  

I Danmark kommer det til udtryk ved, at pensionskasserne har milliardstore investeringer i selskaber, 

der blandt andet investerer i højrisikable fossil energi-projekter, som kan bringe kundernes opsparing i 

fare. 

  

- I Danmark skal vi hurtigst muligt omstille til et fossilfrit samfund. Samtidig har det internationale 

samfund netop forpligtet sig til at arbejde for at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 

grader. Hvis vi skal nå det afgørende mål, er der brug for, at vi står sammen og dropper investeringer i 

de fossile brændsler, som ifølge alle eksperter skal blive i jorden - og her må pensionskasserne også 

bidrage, siger Josephine Fock. 

  

Flere danske pensionskasser er begyndt at frasælge aktiver i kul, mens andre holder fast i deres 

aktiver til trods for, at kulselskabernes værdi er styrtdykket i løbet af de seneste år. 

  

Pensionskasserne oplever også et øget pres for at frasælge deres aktiver i fossile brændsler fra deres 

kunder. Forslag om frasalg af kul er således blevet vedtaget på flere pensionskassers 

generalforsamlinger. 

  

- Det er desværre ikke alle pensionskasser, der har set skriften på væggen. Men de fossile brændsler 

hører fortiden til, og jo før de indser det, jo bedre. Et farvel til kul og olie vil hjælpe både klimaet og 

bidrage til den langsigtede sociale og økonomiske bæredygtighed, siger Josephine Fock. 

Hver dansker har i gennemsnit 420.000 kroner i pensionsopsparing. Det betyder, at danskerne samlet 

set har omkring 2.350 milliarder kroner i pensionsopsparing, som kan investeres bæredygtigt. 
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