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LEVEN S B ES C H O UWI N G

Een nieuwe lente,
een nieuw geluid
Juni 2005, in ‘Corporate Plaza’

Op 11, 12 en 13 april vond in Londen de lancering
plaats van het International Interfaith Investment
Group (3iG) project. Dit project is geïnitieerd door de
Alliance of Religions and Conservation (ARC). Bij ARC
zijn 11 verschillende geloven aangesloten via bepaalde
ordes en/of instituten van Christelijke, Joodse,
Islamitische, Boeddhistische en Hindoeïstische geloofsgemeenschappen alsmede vanuit Baha’i, Zoroaster,
Jainisme, Taoïsme, Shintoïsme en Sikhism.
Het initiatief tot een alliantie op het gebied van natuurbehoud stamt oorspronkelijk uit 1986, toen het Wereld
Natuurfonds haar 25-jarig bestaan vierde in Assisi.
Voor deze gelegenheid waren vertegenwoordigers
uitgenodigd uit Christelijke, Joodse, Islamitische en
Boeddhistische kringen en de Wereld Bank. Later werd
het gezelschap uitgebreid en in 1995 werd ARC officieel
opgericht door ZKH Prins Philip, toenmalig interna
tionaal president van het World Wide Fund for Nature
(WWF).
Afgezien van het opmerkelijke karakter van deze
samenwerking en het daaruit ontstaan van wereldwijde
natuurbehoudprojecten met religieuze betrokkenheid,
is er de laatste jaren een initiatief ontstaan om de
bezittingen van deze “Faith Institutes” in te zetten
voor het bevorderen van een duurzame samenleving.
Deze bezittingen bestaan uit omvangrijke beleggingsportefeuilles die de Wereld Bank in heeft geschat op
6 à 8 % van het wereldwijde institutionele beleggingsvermogen; maar ook bos- en landbouwgrond, bezittingen
naar schatting 7 % van het bewoonbare areaal van de
aarde. Verder is er een sterke positionering door de
wereldwijde aanwezigheid in gemeenschappen met
kerken, tempels, moskeeën, kloosters en scholen.
De grootste en oudste multinational van de wereld
wordt door henzelf nu herkend! De vorige maand in
Londen opgerichte 3iG heeft als taak om de kracht
(macht) van de gecombineerde geloven in te zetten
voor duurzaamheid, door met de beleggingsportefeuilles selectief te beleggen en inspraak te verwerven
in ondernemingen die zich als ethisch, ecologisch en
sociaal goed (zouden moeten) gedragen en met bos
bezittingen het voorbeeld te geven en het bevorderen
van duurzaam bosbeheer en met hun landbouwbezittingen duurzame landbouw toe te passen en uit te
dragen. Een nieuwe en machtige speler in het veld van
duurzame ontwikkeling!
Binnen de 3iG doelstellingen zullen er “clusters”
gevormd worden met een wereldwijde focus op bepaalde
sectoren. Zo zijn er op 12 april om te beginnen 4
clusters samengesteld: “forestry, water, labour dignity
en microfinance”. Ondertekende heeft de uitnodiging
gekregen om de watercluster vorm te geven. Met mijn
Stichting Ecological Management Foundation maakte
ik de afgelopen 2 jaar deel uit van de “seculiere”
advisory group van ARC/3iG. Daarin hebben bijvoorbeeld ook Rabobank, City Group, WWF en Wereld Bank
zitting.
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