Amsterdam, 2 mei 2013

Geacht College van Bestuur,
Mevr. prof. dr. L.J. Gunning-Schepers, dhr. drs. P.W. Doop, mevr. Prof. dr. D.C. van den Boom
en dhr. prof. mr. H.M. de Jong.
Talloze voorbeelden, zoals de Warmte-Koude opslag en afvalscheiding, geven aan dat de UvA en
HvA bezig zijn met duurzaamheid. Een van de doelstellingen van de UvA en HvA is om
randvoorwaarden te creëren waarmee de CO2 uitstoot verminderd wordt. Als studenten bieden
wij hierbij een uitgelezen kans om deze ambitie kracht bij te zetten door een oproep tot
desinvesteren in fossiele brandstoffen. In deze brief vragen wij, bezorgde UvA en HvAstudenten, De UvA en HvA om naar de toekomst te kijken en daarin een leidende rol te gaan
spelen.
Onze bezorgdheid
Het klimaat verandert in hoog tempo. Op basis van wetenschappelijke input van duizenden
wetenschappers is door meer dan 180 landen het VN Klimaatverdrag ondertekend en besloten
dat we gevaarlijke klimaatverandering willen voorkomen. Dit is gedefinieerd als het voorkomen
van een gemiddelde opwarming van de aarde met 2 graden t.o.v. het pre-industriële niveau. Die
2 graden temperatuurstijging zullen we zeker niet voorkomen met de huidige maatregelen.
Sterker nog, de fossiele industrie heeft nog zeer veel olie-, gas- en kolenvoorraden op de balans
staan, hun winbare reserves die uit de grond gehaald worden en verbrand. Deze leveren samen
2795 gigaton CO2 uitstoot op. En dat terwijl uit onderzoek is gebleken dat er nog maar 565
gigaton CO2 uitgestoten kan worden om binnen de kritieke grens van 2 graden te blijven.1 Om de
planeet leefbaar te houden voor onze en volgende generaties, betekent dit dat er slechts 1/5e van
deze voorraden verbrand kan worden. De andere 4/5 zou in de grond moeten blijven zitten en
kan dus niet meer op de balans blijven staan van deze maatschappijen. Investeren in deze
bedrijven, is dus investeren in een “carbon bubble”, die weinig waard zal blijken te zijn. Geen
goede investering dus: financieel een slechte keuze en ook maatschappelijk onverantwoord.
Universiteiten, pensioenfondsen en religieuze instellingen over de hele wereld investeren in
grote beursgenoteerde bedrijven, waaronder vooral veel olie-, gas- en kolenbedrijven. Met deze
kennis in ons achterhoofd hebben wij toenemende zorgen dat ook de UvA en HvA belangen
hebben in de fossiele brandstof industrie.
Desinvesteren
Wij zijn van mening dat het tijd is voor de UvA en HvA om zich aan te sluiten bij het groeiende
aantal universiteiten en hogescholen die actief hun belangen in de fossiele industrie aan het
afbouwen zijn. Deze beweging, “Go Fossil Free”, is gestart in Amerika en wij brengen deze
beweging naar Nederland. Onder de naam “Divest UvA” willen wij jullie, het College van
Bestuur van een van de grootste onderwijsinstellingen van Nederland, aansporen om actie te
ondernemen.
Wij vragen de UvA en HvA om zo snel mogelijk inzicht te geven in de financiën van
onze onderwijsinstelling. Wij willen graag precies weten wat de HvA en UvA met
haar budgetten doet en zien of deze al dan niet in de fossiele industrie worden
geïnvesteerd.
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Daarnaast vragen wij aan jullie om als HvA en UvA aan te sluiten bij deze beweging
en met ons het gesprek aan te gaan met de pensioenfondsen over dit onderwerp.
De UvA en HvA als duurzaamheidsleider
Dit is een unieke kans voor de UvA en HvA om een echte duurzame reputatie te neer te zetten en
leiderschap te tonen door proactief mee te doen met deze beweging. Door te inzicht te bieden in
de financiën en zo nodig te desinvesteren zouden de UvA en HvA een duidelijk publiek signaal
afgeven dat wij, als maatschappij, werk moeten maken van de noodzakelijke transitie om een
klimaatcrisis te voorkomen.
Graag zouden wij de ernst van de zaak en suggesties voor een plan van aanpak verder willen
toelichten in een gesprek.
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