
Zes lidorganisaties van de koepel BankTrack 

tonen met het Banksecrets onderzoek aan dat 

banken schadelijke bedrijven en projecten blij-

ven financieren. Zo gaat er geld naar onderne-

mingen die op de zwarte lijst staan van ethische 

screeners. Ze figureren op die lijsten omdat ze 

dictators ondersteunen, onomkeerbare milieus-

chade veroorzaken of controversiële wapens als 

clusterbommen produceren. 

Tussen 2005 en 2009 investeerden Banco Santan-

der, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Credit 

Agricole, Deutsche Bank, ING, Intesa Sanpaulo, 

HSBC, RBS, Société Générale en Unicredit 39,6 

miljard euro in 14 omstreden ondernemingen zoals 

clusterbomproducent Textron, het Chinese oliebe-

drijf PetroChina of de Indische mijnbouw onderne-

ming Vedanta Resources. Het betrof leningen aan 

deze bedrijven (11,4 miljard euro), het regelen en 

onderschrijven van aandelen- en obligatie-uitgif-

tes (10,5 miljard euro), maar ook het bezitten of 

beheren van aandelen (12,5 miljard euro). 

Zulke schadelijke investeringen kunnen niet langer 

door de beugel. Financiële instellingen zouden bij 

hun investeringen rekening moeten houden met 

breed aanvaarde, maatschappelijke normen rond 

mens en milieu. Ze kunnen een ethische onder-

grens invoeren, zodat er geen geld meer gaat naar 

dictators, ernstige milieuschade, controversiële 

Netwerk Vlaanderen lanceerde eind juni samen met Campagna per la Ri-
forma della Banca Mundiale (It), Les Amis de la Terre (Fr), Platform (UK), 
SETEM (Sp) en Urgewald (Dui) de website www.banksecrets.eu. Op deze site 
vind je schadelijke investeringen van de dertien grootste banken actief in 
Europa. Uit voorafgaand onderzoek blijkt dat, ondanks de bankencrisis, de 
onderzochte financiële instellingen nog altijd ontransparante en schadelijke 
investeringen hebben lopen. De lancering van de site werd onder de aandacht 
gebracht met straattheater in verschillende Europese hoofdsteden, onder de 
slogan Ontkleed de banken.

Ontkleed de banken
Bankgeheimen in kaart gebracht op nieuwe website
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Enkele voorbeelden van omstreden ondernemingen

 
Dongfeng exporteerde militaire 
vrachtwagens naar Birma

Bij het militair bewind in Birma hoeven we geen 

tekeningetje te maken. We herinneren ons immers 

de beelden van de bloedige onderdrukking van 

de monniken en oppositiegroepen die betoogden 

voor democratie. Maar evenzeer kwam het bewind 

in het nieuws toen het de bevolking na een na-

tuurramp aan haar lot overliet en toen het een 

showproces tegen Nobelprijswinnaar Aung San 

Suu Kyi opvoerde. In Birma worden naar schatting 

3000 mensen gedwongen tot dwangarbeid voor het leger, worden 10.000 

mensen om politieke redenen gevangen gehouden en worden de bevolking 

en etnische minderheden geconfronteerd met de ergste gewelddaden.

Het regime houdt zich onder andere in het zadel door buitenlandse inves-

teringen in de olie-, gas- en mijnbouwsector. In het verleden belichtte 

Netwerk Vlaanderen al de rol van Total in het Yadana gasproject en van het 

Koreaanse Daewoo in het nieuwe Shwe project. Op de Europese Bankgehei-

mensite werd nog een andere onderneming tegen het daglicht gehouden: 

Dongfeng. Dat bedrijf exporteerde vanuit China in 2008 meer dan 900 

militaire trucks. De EU en de VS hebben een embargo dat wapenhandel met 

dictatoriale regimes verbiedt. Omwille van deze levering werd Dongfeng 

op de zwarte lijst geplaatst van het Noors Pensioenfonds. Het Banksecrets 

onderzoek bracht financieringen van Citibank en Deutsche bank aan Dong-

feng aan het licht. 

»

wapens of schendingen van de mensenrechten. De 

druk op de banken om komaf te maken met scha-

delijke investeringen zal groeien nu ze gered zijn 

met belastinggeld. Maar de Europese financiële 

instellingen hoeven niet te wachten tot ze legaal 

aansprakelijk worden voor schadelijke investerin-

gen. Ze kunnen zich uit eigen beweging terugtrek-

ken uit bijvoorbeeld de oliewinning in Birma of de 

productie van clusterbommen. Een aantal Belgi-

sche banken gaf al het goede voorbeeld. Banken 

kunnen hun invloed en middelen beter aanwenden 

voor belangrijke positieve projecten zoals de ver-

groening van de economie.

Op de website www.banksecrets.eu staat een 

wereldkaart met uitleg over de omstreden onder-

nemingen en projecten, een profiel per bank en 

informatie over hun schadelijke investeringen. 

Van op de site kan er ook een e-card verstuurd 

worden naar de CEO’s van de belangrijkste Euro-

pese banken en zijn er links naar verschillende 

ethische banken.

Mathias Bienstman 

Campagne

5



Textron produceert nog steeds clusterbommen

Hoewel er ondertussen al een internationaal verdrag is getekend 

waarin verschillende staten zich engageren om zich ver te hou-

den van clustermunitie, gaan er nog steeds ondernemingen door 

met de productie van dergelijk wapentuig. De Amerikaanse wa-

penproducent Textron is een van hen. Het bedrijf produceert de 

CBU-97 en CBU-105, twee types clusterbommen, die onder andere 

gebruikt werden tijdens de Tweede Golfoorlog. Clusterbommen 

eisen veel burgerslachtoffers, naar schatting meer dan 90% van 

het totaal aantal slachtoffers. Om die reden worden clusterbom-

men meer en meer buiten de wet geplaatst. Uit het Banksecrets 

onderzoek blijkt dat de onderzochte Europese banken samen 

voor meer dan 88 miljoen euro aandelen aanhouden in Textron. 

Bovendien geven de meeste banken ook leningen  aan Textron, of 

helpen ze het bedrijf bij uitgiftes van waardepapier.

Vedanta Resources bedreigt 
inheemse volkeren en 
vergiftigt het milieu in India

In de Niyamgiri wouden in India 

kapte het mijnbouwbedrijf Vedanta 

Resources illegaal hectaren bos. Na 

de kaalkap werd zonder de nodige 

toelating een aluminiumraffinaderij 

gebouwd. De raffinaderij vervuilt de 

Vanshadhara rivier en het grondwater. 

Ze zou gevoed moeten worden met 

bauxiet uit de omliggende bergen. Mensenrechtenorganisaties 

vrezen voor de gevolgen van de bauxietwinning op de inheemse 

bevolking die in de Niyamgiri wouden leeft. In 2004 liep Ve-

danta al een veroordeling op voor het dumpen van giftig afval 

van de Tuticorin kopersmelterij in Tamil Nadu. Een werkgroep 

van het hoogste gerechtshof in India schreef in 2004 dat de 

afvalverwerking bij de kopersmelterij faalt. In Zambia tenslotte 

kwam Vedanta in opspraak omwille van een lek bij haar Konkola 

kopermijn. Op 6 november 2006 kampte het hele Chingola dis-

trict er met een watercrisis. Dat kwam doordat Vedanta de Kafue 

rivier had vervuild. Ze werd giftig blauw door de vervuiling met 

kopersulfaat. 75.000 Omwonenden kampten door het incident 

met problemen voor drinkwatervoorziening. Om al die redenen 

is Vedanta één van de weinige ondernemingen die omwille van 

milieuvervuiling op de zwarte lijst van het Noors Pensioenfonds 

staat. Uit het Banksecrets onderzoek blijkt dat de onderzochte 

Europese banken samen voor meer dan 100 miljoen euro aande-

len aanhouden in Vedanta en dat sommigen ook leningen geven 

aan het bedrijf, uitgiftes van waardepapier mee begeleiden of 

daarop intekenen.

»
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