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Till: Urban Karlström, ordförande, Första AP-fonden
Marie S. Arwidson, ordförande, Andra AP-fonden
Par Nuder, ordförande, Tredje AP-fonden
Sarah McPhee, ordförande, Fjärde AP-fonden

Kopia: Katrin Westling Palm, generaldirektor, Skatteverket
Maria Rydbeck, tf generaldirektor, Pensionsmyndigheten
Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, bitrüdande finansminister
Isabella Lövin, Minister for internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice
statsminister
Annika Strandhall, Socialminister
Ledamöter I pensionsgruppen

AP-fondernas investeringar i fossil energi bryter mot Klimatlagen

Greenpeace hävdar ott AP-fonderna har en skyldighet att omedelbart upphora med al/a
investeringot ifossilindustrin. Sã lange AP-systemetfortsatter att investera I klimatfar/iga
verksamheter sã används pensionspengarna pa ett sätt sam direkt strider mot dess syfte,
nOm/igen att trygga framtida generationers va/ford. Vi kommer darfar inte att beta/a in den
del av arbetsgivaravgiften sam gâr ti/I pensionssystemet. Vi kommer att âteruppta
betalningarna nOrAP-fonderna infOrt en policy omfossilfria investeringar och enfOrdplan
sam säkerstOller att vãra gemensamma besparingot lever upp ti/I Parisavtalet och inte bidrar
till klimatskadlig verksamhet.

Styrande klimatmàl
Klimatforandringarna är det stOrsta hotet mot manskligheten. När varldens regeringar
träffade Klimatavtalet i Paris i december 2015 sâ var man eniga om att klimatforandringarna
orsakades av manskliga aktiviteter och att det är nodvandigt att vidta starka och omedelbara
tgarder for att hlla den globala uppvärmningen mom kontrollerbara gränser. Klimatavtalet
är bindande, men överlämnar at de enskilda länderna att forma sin nationella politik pa ett
sàdant sätt att avtalets malsattningar uppfylls. Enligt artikel 2.1.C I Parisavtalet bar parterna
till avtalet átagit sig att “göra finansiella flOden forenliga med en väg mot làga
vaxthusgasutslapp och en klimatmässigt motstàndskraftig utveckling.”

Sverige har ocksà átaganden enligt FN:s ramkonvention om klimatforandringar. Enligt
regeringen inbegriper dessa skyidigheter “en skyldighet for det allmanna att agera for att se
till att kllmatsystemet inte förändras pa ett skadligt sätt och att skydda samhallsmedborgarna
mot potentiella effekter till bud av skadliga forandringar av klimatsystemet.”

2017 antogs FN:s Agenda 2030 for en hàllbar utveckling. Enligt den antagna dekiarationen är
klimatforandringarna “en av de stOrsta utmaningarna I var tid, och dess negativa
konsekvenser undergraver alla landers mojligheter att uppna en hàllbar utveckling.” Enligt
mál 13 enas medlemslanderna att “Vidta omedelbara átgärder for att bekämpa
klimatforandringarna och dess konsekvenser”.

Màlen fOr dens svenska klimatpolitiken ar fastställda av riksdagen och utgOrs av miljämálet
“Begransad klimatpaverkan” samt av etappmálet om minskade utsläpp av vaxthusgaser till
2020. Generationsmalet anger inriktningen fOr den samhällsomstall- fling som behOver ske
mom en generation for att ná miljokvalitetsmalen. Malet innebar att vi till nästa generation
ska lamna Over ett samhälle dar de stora miljöproblemen I Sverige är Iösta, utan att orsaka
Okade miljO- och hälsoproblem utanfOr Sveriges granser.
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I januari 2018 lick Sverige en ny klimatlag. Lagen är bindande och bestämmer hut regeringen
skall bedriva sitt klimatpolitiska arbete. Arbetet skall syfta till att förhindra farliga störning I
klimatsystemet, aU skydda ekosystemen samt nutida och framtida genetationer mot skadliga
effekter av klimatförandring, att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och
samt att bevara och skapa funktioner i miljOn sam motverkar k(imatfOrändring och dess
skadliga effekter. Arbetet skall vila pa vetenskaplig grund och baseras pa relevanta tekniska,
sociala, ekonomiska och miljOmassiga övervaganden.

AP-fonderna och det svenska pensionssystemet
Det internationella arbetet fOr att dampa den globala uppvärmningen handlar om ftamtida
generationers överlevnad. Det svenska pensionssystemet är pa motsvarande sätt kopplat till
framtida välfärd, vi sparar idag for att kunna eva imorgon. En viktig del av det svenska
pensionssystemet utgörs av de statliga AP-londerna, varav de fyra fOrsta förvaltar
buffertkapitalet i pensionssystemet fOr att tillförsäkra en langsiktig balans mellan in- och
utbetalningar av pensioner. De fyra londerna fOrvaltar tillsammans ca 1 400 miljarder kronor.

AP-fonderna är statliga myndigheter. De styts genom lag och I lagen regleras
ansvarsfordelningen mellan fondernas styrelser och regeringen. Staten bestämmer vilken
policy som galler for de enskilda londerna. Deras gemensamma uppgift at att skapa hag
avkastning till lag risk. Fonderna ska ocksà ta hänsyn till etik och miljo, dock utan att göra
avkall pa det overgripande mâlet om hog avkastning. Denna dubbla uppgift leder ibland till
mâlkonflikter. Den mest uppenbara ar att fonderna fortfarande investerar I fossilindustrin
trots att denna star for den största delen av klimatskadliga utslapp av vaxthusgaser.

Den statliga utredningen 2017 om ändrade regler fOr FOrsta—Fjärde AP-fonderna, anger vilka
riktlinjer och mál som ska vata vagtedande fOr AP-fonderna, vilka bland annat kommer till
uttryck i en gemensam vardegrund: “Vardegrunden böt ... ta sin utgOngspunkt ide etiska
grundvOrden som kommer till uttryck i regeringsformen, inklusive frOmjandet av en hâllbar
utveckling som leder till en god miljO für nuvarande och kommande generationec.
Vdrdegrunden bOr Oven ta sin utgângspunkt ide internationella konventioner som Sverige hat
undertecknat samt Agenda 2030 och de globala mãlen for hãllbar utveckling. Vidate bör
vardegrunden farmedla att FOrsta—Fjärde AP-fonderna ska ha ett vetenskapligt
fOrhãllningssatt till fragot om hâllbar utveckling.”

Sedan 2007 samordnar FOrsta, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna arbetet med miljö och
etikfrágor via det gemensamma Etikradet. Etikradet sammanfattar: “Som en del av det
svenska pensionssystemet bygget FOrsta, Andra, Tredje och FjOrde AP-fondernas vardegrund
p6 den svenska statens vordegrund dat demokrati och en hãllbar utveckling at centrala debt I
enlighet med skrivningarna I regeringsformen. AP-fondernas vardegrund bygget ocksâ p6 de
internationella kon ventioner som Sverige undertecknat.”

Klimatet en mänsklig rattighet
Uppfattningen att ett icke-skadligt klimat är en mänsklig rättighet hat under senare at vunnit
insteg även I olika landers rättssystem och i internationell rätt.

Det svenska skyddet fOr miljön som en mansklig rattighet âterfinns primärt i
Regeringsformen 1 kap 2 §: “Det allmänna skaframja en hãllbar utveckling som leder till en
god miljo for nuvarande och kommande generationer.”
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I den “Europeiska konventionen om skydd for de mänskliga rattigheterna och de
grundläggande friheterna” àterfinns motsvarande rättigheter I Artikel 2 om Rätten till liv och
Artikel 8 om rätt till skydd for privat- och familjeliv samt I Europeiska Sociala Stadgan Artikel
11 om rätt till hälsa. Trots att rätten till skydd mot miljoforstoring och klimatforandringar inte
anges uttryckligen I stadgorna, sâ har en växande europeisk och internationell rättspraxis och
doktrin visat att dessa bestämmelser kan àberopas som grund for ansprák Iran medborgarna
gentemot en stat, som inte uppfyller de rättigheter som medborgaren har rätt att fâ
tillgodosedda. Tolkningen av artiklarna utvecklas i The Manual on Human Rights and the
Environment, utgiven av Europaradet 2015, som samlar praxis mom omradet mänskliga
rattigheter i relation till miljO och kllmat.

Staten har en omsorgsplikt (‘duty of care’) gentemot sina medborgare baserad pa
Regeringsformen, Europakonventionen om de manskliga rättigheterna och allmänna
rättsgrundsatser. KlimatfOrandringarna är till avgOrande del orsakade av manskligt
genererade utslapp av växthusgaser. Staten har ett ansvar att reducera utsläpp av
växthusgaser enligt svenska och internationella klimatmàl och överenskommelser.

Omsorgspliktens inneháll bestäms av en sammanvägning av olika omstandigheter sásom
Sveriges anslutning till internationella konventioner, nationellt antagna miljOmàl,
miljOlagstiftning, regeringsuttalanden och annat. Som konstaterats i Osloprmnciperna 2015
har stater en legal skyldighet att skydda medborgarna och motverka klimatfarandringarna.

Staten har genom att underteckna FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet uttryckligen
accepterat omsorgsplikten. For att fullgora sin omsorgsplikt máste varje enskild stat pa bästa
mOjliga sätt utifrán de egna forutsättningarna genomfora bast mOjliga âtgärder for att minska
utsläpp av vaxthusgaser.

Sverige har även genom den nya Klimatlagen en bindande rättslig skyldighet men även en
moralisk att vidta alla rimliga àtgarder für att begransa klimatforändringar.

Vi vägrar bidra till klimatskadlig verksamhet
AP-fondernas investeringar av pensionspengar i fossilindustrin bryter mot svenska lagar och
internationella Overenskommelser. Vi som medborgare at d berattigade att avstà fran var
deli dessa olagliga investeringar. Vi vägrar att betala in den del av arbetsgivaravgiften som
gar till pensionssystemet fOr att darigenom rädda klimatet. Vi kommer att áteruppta
betalningarna när AP-fonderna inför en policy om fossilfria investeringar och en färdplan som
säkerställer att vàra gemensamma besparingar lever upp till Parisavtalet och inte bidrar till
klimatskadlig verksamhet.

Vi ser fram emot besked fran er om hur ni kommer att agera I fràgan.

Med vanliga halsningar
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