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Migranten zijn de dupe van de voortgaande militarisering van
de Europese grenzen. Terwijl Fort Europa de muren verhoogt,
verdrinken vluchtelingen in de Middellandse Zee, komen vast
te zitten in erbarmelijke omstandigheden of eindigen in
detentie en worden gedeporteerd. De militaire en
veiligheidsindustrie plukt de vruchten van het racistische
grensbeleid van de EU.
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Airbus is de op een na grootste Europese wapenproducent. Het
verkoopt vliegtuigen en raketten aan landen in oorlog,
repressieve regimes en mensenrechtenschenders. Daarmee voedt
het de oorzaken die mensen dwingen te vluchten. Airbus
profiteert opnieuw door de EU grensbeveiligingsmaterieel te
leveren om vluchtelingen tegen te houden. Het is een
belangrijke speler in de succesvolle industriële lobby voor
de militarisering van de Europese grenzen.
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Het hoofdkantoor van Airbus bevindt zich in Nederland
(Leiden). Elk jaar houdt het bedrijf haar jaarlijkse
algemene aandeelhoudersvergadering in Hotel Okura in
Amsterdam. Ze vieren de winst van hun dodelijke zaken, maar
ze vermelden niet het stijgende aantal sterfgevallen in de
Middellandse Zee, het Midden-Oosten en Afrika waar hun
producten worden gebruikt.
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Deze 11th dag van1April
het jaar12018n
Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering Airbus, Hotel Okura, Amsterdam

Met de onvoorwaar delijke ste un van onze meest loyale kla nt, de Eur opese Unie,
hebben we de veelbelovende markt va n grensbeveiliging gedomineerd terwijl we
doorgaan met het leve ren van militair materieel in oorlogsge biede n in het
Midden-Oosten en Afrika. Nu is het de beste tijd voor investeringen .

Dit waarmerkt dat1111
1 111111 o de houder is van1 100
volledig in
bloed betaalde en niet -overdraagbare aandelen in de verantwoordelijkheid van het
bovengenoemde bedrijf. De waarde van dit aandeel neemt toe zolang het leven
van mensen wordt vernietigd door het gebruik van producten van het bedrijf. En
het neemt nog steeds toe ...
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