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Hon kräver att SEB fasar ut fossilstödet

Av KARIN HOLMBERG
Elisabeth Dahlerus Dahlin har sin
pensionsförsäkring hos SEB. Hon
är besviken på att banken
fortsätter att tjäna pengar på
fossilindustrin.
– Med tanke på SEB:s löften om
att ta klimatansvar är det
chockerande, säger hon.
Som så många andra läste
Elisabeth Dahlerus Dahlin om den
senaste granskningen från Fair
Finance Guide, som visar att
svenska banker fortsätter att
investera stort och låna ut
miljarder till fossilbolag.
ELISABETH DAHLERUS DAHLIN

Granskningen avslöjar bland
annat att SEB under de senaste
fem åren stöttat klimatskadliga fossilbolag med både lån och
investeringar till ett totalt värde av 158 miljarder kronor, vilket gav
banken en sistaplats i granskningen.

Men till skillnad från många andra bankkunder så bestämde sig Elisabeth
Dahlerus Dahlin för att försöka påverka SEB.
– Med tanke på SEB:s löften om att ta klimatansvar är det chockerande
att stödet till fossilindustrin fortsätter, säger hon.
En sorts klimatkamp
För att göra sig hörd skrev hon ett så kallat ”ärende” eller en motion till
bolagsstyrelsen, där hon ber styrelsen förklara motiven bakom
miljardlånen och investeringarna i fossilindustrin. Hon yrkar också att
banken omedelbart verkar för att upphöra med lånen och
investeringarna i klimatskadliga fossilbolag samt begär att styrelsen inte
beviljas ansvarsfrihet.
– Det är bara faktiska beslut som kan inge förtroende, inte vackra ord i en
hållbarhetspolicy, säger hon.
Ärendet ska behandlas på bankens bolagsstämma den 30 mars.
– Men för att kunna vara med där och lägga fram ärendet behövde jag ha
A-aktier, så jag köpte några sådana, berättar Elisabeth Dahlerus Dahlin.
Hon rekommenderar fler att följa hennes exempel.
– Att ta upp frågan om bankernas fossilverksamhet på bolagsstämmorna
är ett sätt att sätta press på styrelserna och arbeta för klimatfrågan, säger
hon.
Vad gör du om banken ignorerar uppmaningarna och fortsätter som
förut?
– Då tar jag upp frågan igen.
Elisabeth Dahlerus Dahlin är medlem i yrkesgruppen Psychologists For
Future, en del av Fridays For Future-rörelsen.
– Jag är pensionär, nu är jag fri och nu har jag tid att göra detta för våra
ungdomars framtid.
Så kan du påverka
• Vill du påverka din bank? Då kan du göra som Elisabeth Dahlerus
Dahlin, skaffa några A-aktier i banken och lägga fram ett ärende på
bankens bolagsstämma. Läs Elisabeths ärende på www.etc.se

