“Investeringen in clustermunitie gaan door, ondanks internationaal
verbod”
Presentatie ‘key findings’ in het rapport “Worldwide investments in Cluster Munitions; a
shared responsibility”
Wereldwijd investeren 166 private en publieke financiële instellingen nog
steeds 39 miljard dollar in producenten van clustermunitie - net als
landmijnen verboden door internationale wetgeving. Sommige EU-landen,
zoals België, Ierland en Luxemburg namen wereldwijd het voortouw om via
wetgeving de financiering van clustermunitie aan banden leggen. Heel wat
andere landen en banken hinken achterop. Voor de EU is dat het geval in
Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland. “Maar ook België
aarzelt met de definitieve implementatie van de wetgeving. Op die manier
loopt ons land het risico dat het zijn voortrekkersrol kwijtspeelt,” vertelt
Esther Vandenbroucke, auteur van het rapport.
Het volledige rapport, key findings en tools voor campaigners vind je hier
Het rapport vermeldt in totaal 166 financiële instellingen, die sinds mei 2008 zo’n 39 miljard
dollar in acht producenten van clustermunitie pompten. Het nieuwe rapport onthult dat maar
liefst 26 financiële instellingen uit de Europese Unie – sinds 1 mei 2008 – meer dan 3 miljard
dollar belangen of investeringen hebben in producenten van clustermunitie. Deze financiële
instellingen zijn allemaal gevestigd in landen waar een debat tot wetgeving plaatsvindt, zoals
in Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland.
“De huidige internationale wetgeving verbiedt clustermunitie, klaar en duidelijk. Maar enkele
grote Europese banken, zoals Deutsche Bank en Royal Bank of Scotland, investeren nog
steeds miljoenen in producenten van deze verboden wapens. Deze banken komen terecht in
onze ‘Hall of Shame’,” zegt Esther Vandenbroucke, auteur van het rapport. “We roepen EUlidstaten en politieke leiders op om een sluitende wetgeving aan te nemen die dit soort
explosieve en dodelijke investeringen verbiedt”.
Goede voorbeelden
Maar het kan ook anders. Het Belgische Ethias staat geklasseerd in de ‘Hall of Fame’, een
lijst met 23 financiële instellingen die een vooruitstrevend beleid hanteren rond het uitsluiten
van clustermunitie. Op één na komen de banken met een sterk beleid uit de EU.
Banken die inspanningen leveren om dit soort schadelijke investeringen te bannen – maar
waar het beleid nog lacunes vertoont – komen terecht in de ‘Runners Up’-categorie. Hier
vinden we heel wat banken die actief zijn in België: Dexia, KBC, ING, BNP Paribas, Axa en
Rabobank. 22 van de 24 financiële instellingen in deze categorie komen overigens uit de
Europese Unie.
Conventie over Clustermunitie
Op 1 augustus 2010 trad de Conventie over Clustermunitie in werking. Sindsdien is
clustermunitie verboden. In mei 2011 hadden 108 landen het verdrag ondertekend, en 57
landen ratificeerden het verdrag. De tekst verbiedt het produceren, gebruiken, opslaan en
vervoer van clustermunitie, net als het ondersteunen van derden om dit te doen. Volgens
de Cluster Munition Coalition en een groeiend aantal overheden omvat het verbod op
ondersteuning aan derden ook een verbod op investeringen in clustermunitie. 128 financiële
instellingen die in clustermunitie investeren, zijn afkomstig uit landen komen die het verdrag
nog steeds niet ondertekenden - waaronder de VS, China en Singapore.
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Het rapport « Worldwide Investments in Cluster Munitions ; a shared responsibility » wordt
vandaag gepubliceerd door Netwerk Vlaanderen en IKV Pax Christi (Nederland). Beide
organisaties zijn lid van de Cluster Munitie Coalitie (CMC). Het rapport is een instrument voor
campaigners, om politici en financiële instellingen aan te zetten om clustermunitie de wereld
uit te helpen. Het onderzoek naar financiële investeringen en producenten van clustermunitie
werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Profundo.
Het rapport en de key findings zijn beschikbaar op
www.netwerkvlaanderen.be/nl/clustermunitie.

Netwerk Vlaanderen promoot het anders omgaan met geld. De organisatie voert campagne
tegen onverantwoorde en schadelijke investeringen van banken en pleit voor duurzame
investeringen die bijdragen aan een mens- en milieuvriendelijke samenleving.
IKV Pax Christi zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de wereld. IKV Pax
Christi is de grootste vredesorganisatie van Nederland en werkt in meer dan 25 landen rond
verschillende thema’s met betrekking tot veiligheid en ontwapening.
www.ikvpaxchristi.nl
Beide organisaties zijn lid van de Cluster Munitie Coalitie
www.stopexplosiveinvestments.org - www.stopclustermunitions.org

