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Naar aanleiding van de pe e1 die opgestart werd door UGent 1010 rond ethisch en duurzaam
investeren wil de Gentse Studentenraad haar standpunt hierover verduidelijken. De Universiteit
Gent investeert momenteel nog in beperkte mate in fossiele brandsto edrijven. De Gentse Studentenraad acht dit echter niet correct voor de UGent als duurzame instan e en meent dat de
universiteit hier een voorbeeldfunc e kan innemen.
Dit standpunt ligt dan ook in lijn met de aanbevelingen rond duurzaamheid van het U4-netwerk
waar de Universiteit Gent deel van uitmaakt. U4 stelt zelf namelijk voor om te desinvesteren
in niet-duurzame producten en bedrijven, en benadrukt het belang van transparan e hierrond.
Tenslo e zijn er ook enkele bemerkingen rond onethische onderzoeken in samenwerking met
externe bedrijven.

1 https://campaigns.gofossilfree.org/petitions/fossil-free-ghent-divest-the-university-of-ghent

1 Stopze en van toekoms ge en huidige investeringen in fossiele
brandstoﬀen, wapens en andere onethische ini a even
De Universiteit Gent investeert nog steeds in fossiele brandsto edrijven (bedrijven op de markt
van ontginning, raﬃnage en exploita e van fossiele brandstoﬀen). Hoewel het over een beperkt
deel van de totale investeringsportefeuille gaat, zou een volledige desinvestering een grote symbolische waarde hebben2 . De UGent kan op deze manier een voorbeeld stellen en zo nieuwe
investeringen in hernieuwbare en ecologische energietechnologie s muleren. De exploita e en
ontginning van fossiele brandstoﬀen kan immers niet ongebreideld doorgaan. Het verbranden
van fossiele brandstoﬀen is namelijk verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde CO2 uitstoot. Uit onderzoek blijkt bovendien dat slechts een derde van de fossiele brandstofreserves mag gebruikt worden om de opwarming onder de 2 ◦C te houden. Hieruit volgt dat
dergelijke investeringen dan ook steeds risicovoller worden, de zogenaamde “carbon bubble”3,4 .
Gegevens van MSCI tonen verder ook aan dat er geen sprake is van een lager rendement wanneer er klimaatbewust geïnvesteerd wordt.5,6 Met deze opmerkingen in acht zijn er dus geen of
heel beperkte nadelen aan desinvesteren in fossiele brandstoﬀen. Ook investeringen in wapenbedrijven acht de Gentse Studentenraad niet correct.

2 Transparant en ethisch omgaan met onderzoek en investeringen
De Gentse Studentenraad wil het belang van transparante communica e rond gevoelige onderzoeken en investeringen benadrukken. In het geval van onderzoek is er namelijk vaak sprake van
dual-use technologieën en zijn er dus zowel civiele als militaire toepassingen mogelijk. De Gentse
Studentenraad wil zich uitspreken tegen onderzoek met duidelijk militaire toepassingen. Aangezien het vaak niet duidelijk deﬁnieerbaar is wanneer de toepassingen eerder van militaire dan
van civiele aard zijn, is de Gentse Studentenraad voorstander van een transparante communicae rond dit soort onderzoek, in het bijzonder naar de faculteitsraden toe. Op deze manier kunnen
de faculteiten ingrijpen bij studies van onethische aard.
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