Geachte aandeelhouders van Ahold Delhaize,
Woensdag 8 april vindt de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering plaats. Dit is een cruciaal
moment om aandacht te vragen voor échte verduurzaming. De hele wereld ligt stil vanwege
COVID-19, maar de destructie van de natuurlijke wereld gaat onverminderd door. Terwijl juist
nú duidelijk wordt dat het zo niet langer kan. De praktijken van Cargill -zoals ontbossing voor de
productie van veevoer- zijn schadelijk voor de mensheid.
Het behoud van regenwoud is fundamenteel voor het klimaat. Ook is het aandeel van
ontbossing in uitbrekende infectieziekten volgens de UN Environment Programme ruim 30%,
doordat de afstand tussen mensen en wilde dieren die ziektes bij zich dragen kleiner wordt.
Ontbossing moet dan ook zo snel mogelijk stoppen.
Daarom vragen wij Ahold Delhaize om de banden te verbreken, totdat Cargill belooft te stoppen
met:
- Het ontbossen van de Amazone voor de veehouderij en veevoer;
- Mensenrechtenschendingen zoals kindslavernij voor de productie van cacao en het
verdrijven van inheemse volkeren uit hun leefgebied voor veevoer;
- Milieuvervuiling, zoals de grondwatervervuiling door Cargill slachthuizen in de Verenigde
Staten.
Volgens een rapport van de Amerikaanse milieuorganisatie Mighty Earth is Cargill het meest
destructieve agri-bedrijf ter wereld. Ahold Delhaize wordt in het rapport van Mighty Earth
geïdentificeerd als een belangrijke klant van Cargill die onmiddellijk actie kan ondernemen.
Ahold Delhaize heeft in 2010 een akkoord getekend om ontbossing tegen te gaan. Toch werkt
het concern samen met Cargill, welke vooralsnog géén effectief beleid heeft om ontbossing
tegen te gaan. Zo heeft Ahold Delhaize onlangs in de VS een nieuwe vleesverpakkingsfabriek
geopend, als een joint venture met Cargill. Ahold Delhaize heeft de macht om Cargill te
stoppen. De voortdurende inactiviteit maakt Ahold medeplichtig aan de misdrijven van Cargill.
Wij roepen u, de aandeelhouders, op om Ahold Delhaize te houden aan haar duurzame beloftes
en druk uit te oefenen op Cargill om te stoppen met ontbossen, vervuilen en het schenden van
mensenrechten.
Somebody stop Cargill. Let’s put Ahold on this!
Hoogachtend,
Animal Rebellion, Extinction Rebellion, Climate Save Movement, Mighty Earth, Free West
Papua Campaign, Even Geen Vlees, Animal Save Movement, Animal Resistance, Health Save
Movement.

