
Trump-regerings bebudede udtræden af Paris-
klima-aftalen er et negativt signal, som kan få 
betydning for USA’s rolle som verdensleder. Men 
beslutningen vil formentlig ikke få afgørende 
indvirkning på hverken USA’s eller den øvrige 
verdens tilpasning til målet om at holde den glo-
bale temperaturstigning et godt stykke under 
de to grader, som 195 nationer skrev endeligt 
under på sidste år, skriver direktør Erik Alhøj fra 
Engagement International i denne kommentar.

-

amerikanske præsident. Helt afgørende er det, at 
-

heden til også at stige af aftalen, men tværtimod 
har bebudet en forstærket klimaindsats sammen 

alene udenfor den historiske aftale sammen med 

hundredvis af virksomheder og institutionelle in-
vestorer forsikret, at de fortsætter med at støtte op 
omkring den internationale klimaaftale. Mest af alt 
fordi det bedst kan betale sig forretningsmæssigt 
nu, hvor prisen på vedvarende energi som sol og 
vind er stærkt på vej til at blive konkurrencedygtig 
med kul og andre fossile brændstoffer.

administrationens klimareformer, som Trump 
administrationen er i fuld gang med, viser en ny 

-
dig mere konkurrencedygtige vedvarende energi, 
skyldes det især, at efterspørgslen efter kul, olie 
og naturgas reduceres som følge af flere elbiler 
og et ønske fra mange lande om at være mindre 
afhængige af de olie og gas-producerende lande.

Business støtter Paris Aftalen
-
-

shington for et par uger siden meddelte, at verdens 
-
-

mere forudsigeligt var det, at en række nøglelande 
straks afviste at åbne for nye forhandlinger om den 
komplicerede internationale aftale, som er landet 
efter mange års vanskelige forhandlinger.

-

direktør for investorsammenslutningen Principles 

forsøgte at overtale den amerikanske præsident 

stemte mange af dem for et historisk aktionær-
forslag på ExxonMobiles generalforsamling, som 

-
lige ledelse fremover at redegøre for, hvordan for-
retningen skal tilpasses den nye klimavirkelighed.

Faktisk var ExxonMobile også at finde sammen 
med andre kul-, olie- og gasgiganter som Chevron, 

hundredevis af amerikanske og internationale virk-
somheder, som er i fuld gang med at indrette sig 

forudsigelighed, lige konkurrencevilkår og mange 
af dem også en stærkere markedsregulering gen-

-
tune 500 selskaberne, har et mål for hvor meget 

selskaber der beskæftiger sig med ny energi langt 
hurtigere end de traditionelle, illustreret ved, at 
der nu er 373.000 arbejdspladser eller mere end 
dobbelt så mange ansatte i den amerikanske solin-
dustri end i kulindustrien.

Endelig viser en ny analyse fra klimanetværket 

grad baserer deres produktion på naturgas i stedet 

Artiklen er skrevet af Erik Alhøj, direktør for Enga-
gement International, som rådgiver institutionelle in-
vestorer om engagement og ansvarlige investeringer 
i samarbejde med MSCI ESG Research.


