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ABP en nederzettingen

Onlangs kondigde PGGM aan
niet langer te beleggen in vijf
Israëlische banken, vanwege
betrokkenheid van deze banken
bij de financiering van Israëlische
nederzettingen in de bezette
Palestijnse gebieden. Sindsdien
staat ABP onder druk om ook af te
zien van zulke investeringen.
Beleggingen van ABP in Israë
lische banken, G4S, Veolia en
andere bedrijven die betrokken
zijn bij illegale nederzettingen in
de bezette Palestijnse gebieden,
dragen bij aan het voortduren
van schendingen van zowel het
internationale als het Nederland
se recht. Het ABP neemt ook een
economisch risico. Beleggen in
een illegale situatie draagt bij aan
het ontstaan van sociale en po
litieke instabiliteit. Uiteindelijk
kan dit leiden tot inbeslagname

van activa en gedwongen verkoop
als resultaat van een wereldwijde
boycot of strafrechtelijke vervol
ging.
Overtuigd van de groeiende juri
dische en economische risico’s
heeft een toenemend aantal
beleggers hun investeringen in
de bezette Palestijnse gebieden
teruggetrokken. De Nederlandse
Vereniging van Beleggers voor
Duurzame Ontwikkeling heeft in
een recent rapport aangegeven
dat veel pensioenfondsen en
beleggers richtlijnen met betrek
king tot mensenrechten onvol
doende toepassen ten aanzien
van beleggingen die gerelateerd
zijn aan de bezetting van de Pa
lestijnse gebieden.
Dit alles onderbouwt onze slot
conclusie dat de investeringen
van ABP in Israëlische banken en
andere bedrijven die betrokken

zijn bij onrechtmatige activitei
ten in de bezette Palestijnse ge
bieden niet alleen onrechtmatig
zijn maar mogelijk ook strafbaar,
en dat ze daarom zeer risicovolle
investeringen vormen.
Jeff Handmaker, universitair
docent, Karin Arts en Irene
van Staveren, hoogleraar aan
het International Institute of
Social Studies van de Erasmus
Universiteit Rotterdam.

Technieklessen

Palestijns protest in de Joodse nederzetting Qadomem.
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Elektronicaconcern Siemens
gaat de komende jaren techniek
lessen verzorgen op een basis
school in Wassenaar, zo bericht
Het Financieele Dagblad van 4
maart. In het artikel staat ook
dat het de eerste keer is dat een
bedrijf deze taak op zich neemt.
Nota bene met een foto van

staatssecretaris Sander Dekker
van Onderwijs, die de aftrap voor
de nieuwe lessen verrichtte.
In Barneveld hebben wij een
elektrotechnische onderneming
die vorig jaar kinderen op de
basisscholen kennis heeft laten
maken met techniek en met
zonneenergie. Ook is de kinde
ren geleerd windmolentjes te ma
ken, om ze vertrouwd te maken
met technisch werken. De Barne
veldse Krant heeft daar aandacht
aan besteed.
Wie op de website van Electro
techniek Leertouwer bv in Barne
veld kijkt, kan daar over de erva
ringen met deze lessen lezen en
vindt daar het krantenverslag.
Geen multinational, maar
gewoon een mkbbedrijf op de
Veluwe dat vooruitdenkt en
handelt.
M. van der Boon sr., Barneveld.

