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Bäste finansmarknadsminister Peter Norman,
Det är angeläget att säkra hållbara och ansvarsfulla investeringar av de 1300 miljarder kronor som
AP-fonderna förvaltar. Ert förslag på DI debatt 22/8 för ökad transparens om fondportföljernas
klimatpåverkan är ett viktig steg i rätt riktning. Ökad transparens är en förutsättning för såväl
hållbara investeringsbeslut som en kritisk granskning av fondernas innehav. Men det krävs också
konkreta målsättningar för hur fondportföljernas koldioxidutsläpp ska minskas.
Redan idag vet vi att AP-fonderna investerar i 133 av världens 200 mest koldioxidintensiva
börsnoterade kol-, olje- och gasföretag, däribland Exxon Mobil, Chevron och BP. Det visar en
granskning gjord av Världsnaturfonden WWF. Fondernas totala innehav i dessa bolag var 2013 värda
32 miljarder kronor. Det gör oss till delägare i fossila reserver som motsvarar framtida
koldioxidutsläpp på 625 miljoner ton, vilket är 11 gånger mer än Sveriges totala utsläpp år 2012.
AP-fonderna är statliga myndigheter och för en samstämmig politik bör mål om att minska
fondportföljernas klimatpåverkan kopplas till Sveriges officiella position om att hejda
klimatförändringar under två graders global uppvärmning. Det skulle ge fonderna tydliga ramar att
agera inom för att utveckla lämpliga strategier och instrument för att begränsa sin klimatpåverkan.
Fonderna bör också ges i uppdrag att aktivt investera i en omställning till hållbara och klimatneutrala
samhällen genom långsiktiga investeringar i till exempel förnybar och hållbar energi, järnväg,
kollektivtrafik och energieffektivisering av fastigheter.
I debattartikeln framhåller ni att AP-fonderna kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. Enligt en rapport
framtagen av McKinsey under våren 2014, på uppdrag av Finansdepartementet, ligger dock APfonderna efter både skandinaviska och holländska jämförelsefonder på en rad punkter när det gäller
integrering av hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Bland annat när det gäller att mer
systematiskt arbeta med utveckling av konkreta målsättningar, att aktivt investera i hållbara bolag
samt uppföljning av resultat av hållbarhetsarbetet. Mycket återstår alltså att göra.
Koldioxidutsläpp och klimatfrågan är en central aspekt för att åstadkomma mer hållbara
pensionsinvesteringar. Lika viktigt är att AP-fondernas investeringar sker med respekt för mänskliga
rättigheter och miljö. Idag ser vi alltför ofta exempel på motsatsen varför det även inom dessa
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områden krävs tydliga direktiv och målsättningar. Det är därför glädjande att se att ni ser ansvarsfulla
investeringar som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande.
Moderaterna ingår tillsammans med Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och
Socialdemokraterna i riksdagens pensionsgrupp som nu diskuterar nya direktiv till AP-fonderna. Efter
ert utspel förväntar vi oss att Moderaterna där kommer att spela en pådrivande roll för att genom en
öppen och inkluderande process ta fram ett modernt och skarpt regelverk för att säkra hållbara
investeringar av vårt gemensamma pensionskapital.
Med vänliga hälsningar från kampanjen Schyssta Pensioner,
Annelie Andersson, ordförande Latinamerikagrupperna
Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna
Ellie Cijvat, ordförande Jordens Vänner
Rebecka Jalvemyr, kanslichef FIAN Sverige
Anneli Nordling, ordförande Fair Trade Center
Annika Sohlström, generalsekreterare Forum Syd
Sofia Walan, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen
Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
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