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Technologie & Mensenrechten

“Nederlands bedrijf levert 
surveillancetechnologie aan 
China” 
Amnesty International, 21-09-2020

“Twitter sluit duizenden Chinese 
propaganda-accounts die 
desinformatie verspreiden over 
Xinjiang” 
NRC Handelsblad, 03-12-2021

“Stop de killerrobots, zeggen 
nu ook de robotmakers zelf” 
de Volkskrant, 21-08-2017

“Raad van Europa: 
algoritmes discrimineren 
'nieuwe klassen van 
mensen’”
Het Financieele Dagblad, 21-02-2019

“Internet shutdowns 
becoming 
increasingly common 
tactic by govts. to 
silence dissent”
Business & Human Rights 
Resource Centre, 21-12-2019

“Facebook is 
medeverantwoordelijk voor 
bestorming Capitool, claimt 
oud-medewerker”
de Volkskrant, 04-10-2021

“Pegasus-spyware gevonden op telefoons 
Palestijnse mensenrechtenactivisten”
Trouw, 10-11-2021



Technologie & Mensenrechten

Data surveillance door 
Big Tech bedrijven

Kunstmatige intelligentie: 
autonome wapens

Risico’s op negatieve impact



Big Tech bedrijven

Bent u wel eens benadeeld door een 

algoritme?

Zo ja, kunt u het bewijzen?



“Surveillancekapitalisme”

80 % van de omzet 

komt uit advertenties

98 % van de omzet 

komt uit advertenties



• Recht op Privacy

• Recht op Gelijkheid

• Non-Discriminatie

• Vrijheid van 

meningsuiting

• Vrijheid van 

denken



Aanbevelingen voor Big Tech bedrijven

Voer due diligence 

uit over  

bedrijfsmodel

Stop lobby tegen 

wetgeving privacy 

en 

databescherming

Zorg voor een 

effectief 

klachtenmechanisme, 

inclusief remedie



Kunstmatige Intelligentie:
Autonome wapens



Wat zijn autonome wapens?

Verschuiving van 

de wapenindustrie 

naar de 

tech-sector

De 
“Derde Revolutie” 

in oorlogsvoering

Wapens die 

zelfstandig 

individuele doelen 

selecteren en 

aanvallen, zonder 

betekenisvolle 

menselijke 
controle



De rol van 
de tech-
sector

Kunstmatige intelligentie: 
hardware en software

Bedrijfssectoren: 

• Big Tech

• grote elektronicaproducenten

• industriële technologiebedrijven

• softwarebedrijven

• start-ups

Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid tech-sector



Waar kunnen investeerders op letten?

Ontwikkelt het 
bedrijf 

technologie die 
relevant kan zijn 
voor autonome 

wapens?

Levert het 
bedrijf aan 
relevante 
militaire 

projecten?

Heeft het bedrijf 
zich expliciet 

gecommitteerd 
aan het niet 

bijdragen aan 
de ontwikkeling 
van autonome 

wapens?



Positieve 
voorbeelden

Clearpath Robotics

Google

NIBC en ABN Amro

BMO



Het investeerdersperpectief



Due 
Diligence 

& 
Engagement



Meer informatie

Themakader mensenrechtenverdedigers.

Informatie voor investeerders in tech bedrijven.

Database met risico’s in de tech sector. 

Indexering van tech bedrijven op basis van hun impact op 

vrijheid van meningsuiting en privacy.

VN project ter ondersteuning van de implementatie van 

de UNGP’s in de tech sector.

https://investorsforhumanrights.org/ict-salient-issue-briefings-investors
https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/technology-human-rights/
https://rankingdigitalrights.org/index2020/
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/B-TechProject.aspx
https://www.imvoconvenanten.nl/-/media/imvo/files/pensioenfondsen/webinar/themakader-mensenrechtenverdedigers-samenvatting.pdf?la=nl&hash=A8C5B2DA5BCF92A270B8A60971E207F2


Vragen?
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