Seminar i NETØK fredag den 4. oktober 2019, 09:00-15:30
Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, 2200 København N.
Bygning C, lokale C130

INVESTERINGER I KLIMAET – STATENS OG
PENSIONSFORMUERNES ROLLE
Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK) har tidligere arrangeret
seminarer om klimaproblemerne. Vægten har der i forholdsvis høj grad været lagt
på de naturvidenskabelige sider af problemerne – drivhuseffekten og de afledte
effekter af selv små stigninger i den globale temperatur. Dog har vi osse set på
økonomiske problemstillinger såsom omsættelige forureningskvoter.
I 2019 er generalforsamlingsseminaret rettet ind mod økonomiske særtræk ved
klimaet. Det er især de globale kollektive gode egenskaber ved atmosfæren samt
negative henholdsvis positive egenskaber ved de store skovområder som
Amazonasregnskovene samt Arktis og Antarktis. Her er det velkendt, at
markedsøkonomien ikke er særlig effektiv eller retfærdig til frembringelse af
løsninger.
Men hvem kan og bør så forestå løsninger på klimatruslerne? Og vel at mærke
inden for meget kort tid.
Hovedemnerne er følgende.
1. Fælledens tragedie og klimaændringer
2. Opgavens beskaffenhed: problemet og dets omfang. Løsninger og deres
”pris”
3. Hvem kan og hvem bør stå for løsningerne?
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PROGRAM
09:00 – 09:05: Velkomst og dagens program
09:05 – 09:45: Kollektiv handlen i naturressourcemæssig sammenhæng. Oplæg
ved Helle Munk Ravnborg, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale
Studier (DIIS)
09:45 – 10:25: Økonomiske udfordringer ved de store klimaproblemer.
Klimarådets arbejde. Oplæg ved Poul Erik Morthorst, professor i energiøkonomi
ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) samt medlem af Klimarådet
10:25 – 10:45: Kaffepause
10:45 – 11:30: Diskussion af de to oplæg
11:30 – 12:10: Pensionskassers bidrag til løsning af klimaproblemer. Oplæg ved
Jan Kjæraa Rasmussen, leder af Environment, Social and Governance området
(ESG) i PensionDanmark
12:10 – 12:45: Diskussion af oplægget
12:45 - 13:30: Frokost
13:30 – 14:15: Climate and the European Trade Unions – What Can be Done?
Contribution from Béla Galgóczi, European Trade Union Institute (ETUI)
14:15 – 14:30: Coffebreak
14:30 – 15:30: Discussion of Béla Galgóczi’s contribution

Deltagelse: gratis for medlemmer, kr. 50,00 for andre på bank reg.nr. 5366, konto
245829. Tilmelding for alle bedes ske på mail til jlpe@dtu.dk senest mandag den
30. september.
Frokost, kaffe, vand m.v.: kr. 50,00 for alle indbetales på ovenstående
bankforbindelse.
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