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Stockholms universitet - visa vägen och sluta investera i kol-, gas- och oljebolag! 
Måndag den 15 februari beslutar Stockholms universitet om de ska sluta investera i kol,- gas,- 
och oljebolag. Du som läser detta uppmanas att säga ja till enbart miljömässigt hållbara 
investeringar och här ingår definitivt inte kol-, gas- och oljebolag. Det är dags att Stockholms 
universitet börjar divestera*! 
  
Som Fossil Free Stockholms universitet gått ut med ska frågan om investeringar i fossila bränslen 
beslutas vid universitetsstyrelsens möte nu den 15 februari. Inför detta möte har många röster 
höjts som tror på en fossilfri värld. Det är verkligen på tiden att Sveriges största universitet tar 
upp denna principiellt mycket viktiga fråga, anser vi i Naturskyddsföreningen.  Universitets-
styrelsen har nu en unik chans att, som ett universitet i internationell framkant, göra ett väldigt 
tydligt ställningstagande och sätta punkt för universitetets investeringar i kol-gas- och oljebolag. 
Vi i Naturskyddsföreningen anser att beslutet självklart måste bli att Stockholms universitet 
byter fot och omedelbart slutar med investeringar i kol-, gas- och oljebolag.  
  
Stockholms universitet stoltserar med att där pågår ledande klimatforskning och att man ingår i 
ett nytt FN-anknutet klimatnätverk. Det är naturligtvis utmärkt; efter klimat-toppmötet i Paris 
behöver alla delar av samhället kraftsamla för att driva på i klimatarbetet.  Stockholms 
universitets trovärdighet och anseende är nu i gungning när universitets höjda klimatambitioner 
samtidigt överskuggas av egna investeringar i fossil industri. En industri som tjänar pengar på att 
spä på den globala uppvärmningen och därmed hotar vår välfärd på jorden såsom vi känner den. 
Det är helt enkelt moraliskt oförsvarbart att fortsättningsvis ha investeringar i kol-, gas- och 
oljebolag! Vi säger gör om och gör rätt!  
  
Det är dags att Stockholms universitet visar att man är i takt med tiden, vilket innebär att både 
divestera och enbart välja gröna investeringar från och med nu. Chalmers har redan påbörjat sin 
divestering och Lund har också bestämt att det ska genomföras. 
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*Divestera handlar om att sälja av aktier, fonder eller andra investeringar.  
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