26. Marts 2016 (Nyhedsbrev 15)
Kære underskriver af AnsvarligFremtid
1) DET ER NU DER KAN STEMMES TIL GENERALFORSAMLINGEN I PENSIONSKASSERNE
Er du selv medlem, eller kender du nogen som er medlem af én af følgende 4 pensionskasser:
Jordbrugsøkonomernes og dyrlægernes Pensionskasse (PJD),
Pensionskassen for Magistre og Psykologer (MP Pension)
Arkitekternes Pensionskasse (AP)
Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (ISP)
- så hjælp med til at sikre stemmer til generalforsamlingen for at presse på for at flytte penge ud af etisk
problematiske og økonomisk risikable investeringer i fossil energi.
Det er nu det sker, og få stemmer kan være afgørende.
Læs hvordan du stemmer på hjemmesiden www.ansvarligfremtid.dk/home
På hjemmesiden findes der for hver af disse 4 pensionskasser en ”stemmevejledning” som du kan læse
og/eller der foreligger fuldmagter som kan anvendes.
Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at skrive til info@ansvarligfremtid.dk
Vi opfordrer kraftigt alle som ikke er medlem af disse 4 pensionskasser til at bede familie og kollegaer som
er medlem af disse pensionskasser til også at stemme på generalforsamlingen.
2) HJÆLP OS PÅ FACEBOOK
Facebook og de sociale medier er et meget stærkt værktøj, også for AnsvarligFremtid.
Derfor vil vi bede dig om at hjælpe os med at udbrede kendskabet til forårets generalforsamlinger.
Du kan anvende følgende tekst hvis du vil:
”VIL DU OGSÅ DROPPE PENSIONSINVESTERINGER I FOSSIL ENERGI – TAG STILLING VED AT STEMME
PÅ GENERALFORSAMLINGEN I DIN PENSIONSKASSE NU
Er du medlem af pensionskasserne MP Pension, Arkitekternes Pensionskasse (AP), Jordbrugsøkonomernes
og dyrlægernes Pensionskasse (PJD) eller ingeniørpensionskassen ISP, så husk at stemme til
generalforsamlingen om du ønsker at flytte dine penge ud af problematiske og økonomisk risikable
investeringer i fossil energi. Læs mere og se hvordan du stemmer på www.ansvarligfremtid.dk/home
Del gerne opslaget med dine venner og kollegaer!”

3. Datoer for afholdelse af pensionskasse generalforsamlinger 2016 hvor AnsvarligFremtid
deltager:
Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD): Mandag 4. april i København.
Arkitekternes Pensionskasse (AP): Tirsdag 5. april i København.
Magistre og Psykologer (MP Pension): Torsdag 7. april i Esbjerg
Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP): Torsdag 14. april kl. 17 i København.
Lægernes Pensionskasse: Fredag 15. april kl. 13 i Kolding
Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP): Mandag 18. april på Frederiksberg.
Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (ISP): Tirsdag 19. april i København.
AP Pension: Torsdag 28. april i Aarhus.

4. Omtale i pressen
23. Marts. MP Pension: ’Vi arbejder for klimaet, men garanterer ikke frasalg af kulinvesteringer’
https://www.information.dk/indland/2016/03/arbejder-klimaet-garanterer-frasalg-kulinvesteringer
21. Marts. MP Pension vil investere 5 mia. kr. i klimatiltag efter pres fra miljøaktivister.
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/136827/artikel.html
21. Marts. Verdens største kulselskab er ved at gå fallit
https://www.information.dk/udland/2016/03/verdens-stoerste-kulselskab-ved-gaa-fallit
20. Marts. JØP-bestyrelsesmedlem i kronik: Kronik: Kan pensionen blive så kulsort at den forsvinder? Ja
http://borsen.dk/nyheder/opinion/artikel/11/136742/artikel.html
17. Marts. MP Pension skifter klimakurs
http://magisterbladet.dk/news/2016/marts/mppensionskifterklimakurs
17. Marts. Minegiganten Glencore forsøger at afvikle sine kul-aktiviteter i Australien.
http://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___Gas/article8518185.ece
16. Marts. Magistre og psykologers pensionskasse i klima-kovending
http://politiken.dk/oekonomi/2050/klima/ECE3117381/magistre-og-psykologers-pensionskasse-i-klimakovending/
13. Marts. Voldsomme underskud i Europas energiselskaber
http://www.business.dk/energi/voldsomme-underskud-i-europas-energiselskaber
10. Marts. Den norske oliefond har du frasolgt investeringer i 54 kulselskaber
http://www.dn.no/nyheter/finans/2016/03/10/0859/Oljefondet/oljefondet-ut-av-54-kullselskaper
9. Marts. Den norske oliefonds olieinvesteringer er faldet med 13,5 milliarder NKK
http://www.framtiden.no/201603096964/aktuelt/etiske-investeringer/oljefondets-oljeinvesteringerfaller-med-135-mrd.html
7. Marts. JP Morgan Won't Back New Coal Mines to Combat Climate Change
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-07/jpmorgan-won-t-finance-new-coal-mines-thatworsen-climate-change
3. Marts. Verdens 5de største Pensionsselskab, Hollandske ABP, har solgt gevaldigt ud af sine fossile
investeringer
http://gofossilfree.org/nl/has-abp-started-to-divest/
2. Marts. 30 falkutetsmedlemmer på Earth Institute ved Columbia University annoncerer, at de mener at
Columbia University skal afvikle investeringer i kul
http://columbiaspectator.com/news/2016/03/02/30-earth-institute-faculty-members-sign-statementsupport-coal-divestment
26. Februar. Exxon Mobile nægter at fortælle deres investorer hvordan deres forretningsmodel passer

ind i forhold til 2-graders målsætningen
http://grist.org/climate-energy/exxon-mobils-insane-argument-against-action-on-climate-change/
25. Februar. To amerikanske oliegiganter Energy XXI Ltd. og SandRidge Energy Inc på vej mod konkurs.
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-25/biggest-wave-yet-of-u-s-oil-defaults-looms-asbust-intensifies
25. Februar. Saudisk Olie-minister håber at den globale Fossil Free Divestment kampagne vil "go away".
http://www.climatechangenews.com/2016/02/24/saudi-minister-to-oilmen-ignore-divestment-at-yourperil/
Februar 2016. Carbon Tracker Initiative kommentar: Is Oil becoming stranded?
http://www.carbontracker.org/is-oil-becoming-stranded-2/
6. December 2015. Banker stækker kommuners grønne visioner
http://www.kommunen.dk/banker-staekker-kommuners-groenne-visioner/
Fortæl din omgangskreds om AnsvarligFremtid initiativet:
Jo større opbakning initiativet får, jo bedre er chancerne for at medierne vil fortælle om dette initiativ. Du
kan læse og dele dette nyhedsbrev med dine kollegaer.
Du kan også finde flere oplysninger på www.ansvarligfremtid.dk og du kan blive løbende opdateret om
nyheder indenfor emnet på vores facebook side http://www.facebook.com/AnsvarligFremtid, som vi også
vil opfordre dig til at dele med andre.
Har du spørgsmål til denne email eller andet, så tøv ikke med at skrive til info@ansvarligfremtid.dk
Med venlig hilsen
pva. AnsvarligFremtid
Jens Friis Lund, medlem af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD)
Lilian Jensen, medlem af Arkitekternes Pensionskasse (AP)
Thomas Meinert Larsen, medlem af Pensionskassen Magistre og Psykologer (MP Pension),
Hans Genefke Jørgensen, medlem af Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP)
Ole Schultz, medlem af Pensionskassen for teknikum og diplomingeniører (ISP)
Jens Hørby Jørgensen, medlem af Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP)
Lars Jensen, medlem af AP Pension (AP Pension)
Jan-Helge Larsen, medlem af Lægernes Pensionskasse (LPK)
Du modtager dette nyhedsbrev fordi du har underskrevet initiativet AnsvarligFremtid, og ønsker at
modtage nyhedsbreve. Hvis du IKKE ønsker at modtage emails fra AnsvarligFremtid fremover, så send en
email til info@ansvarligfremtid.dk

