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Kolonisten in het Witte Huis

M

Colofon

commentaar

et zijn eind januari
gepresenteerde ‘vredesplan’
voor Israël en Palestina
toonde de Amerikaanse president
Trump zich eens te meer een olifant in
een porseleinkast. Zijn na langdurige
vertraging geopenbaarde voorstel bleek
precies waarvoor werd gevreesd: een
onverholen poging de PalestijnsIsraëlische kwestie definitief te
beslechten op basis van een Israëlische
verlanglijst.
Typerend is dat de Israëlische premier
Netanyahu kort na de presentatie
bekendmaakte nauw bij de totstandkoming betrokken te zijn geweest. Voor
de Palestijnen daarentegen is het plan
het sluitstuk van de reeks maatregelen
waarmee Trump hen al sinds zijn
aantreden heeft gebruuskeerd. Na zijn
erkenning van Jeruzalem als hoofdstad
van Israël zegden zij eind 2017 het
vertrouwen in hem op en verbraken het
contact.
Palestijnen doen er voor Trump even
weinig toe als voor Netanyahu. Van hun
rechten blijft in zijn plan niets over. Het
recht van terugkeer van de Palestijnse
vluchtelingen naar de woonplaatsen in
het huidige Israël waaruit zij zijn
verdreven is, in Trumps woorden, off the
table. Hetzelfde geldt voor de Palestijnse
rechten op Jeruzalem. In het plan
resteren voor de Palestijnen een paar
buitenwijken, waar ze hun hoofdstad
mogen vestigen. Dat wordt dan niet de
hoofdstad van de soevereine staat
waarop zij recht hebben. Het hoogst
haalbare voor hen is een vorm van
autonomie onder Israëlische overheersing in een economisch niet
levensvatbare lappendeken van enclaves
– het ‘Bantoestan’-model.

De Amerikanen noemen hun voorstel
een ‘Vision for peace’, maar tot vrede zal
het niet leiden. Een plan dat de
Palestijnen hun elementaire rechten
ontneemt is dead on arrival, zoals dat in
diplomatiek jargon heet. Maar daar
hebben de Amerikanen iets op
gevonden: al wijzen de Palestijnen het in
alle toonaarden af, Israël mag met het
plan aan de slag. Hét kenmerk van
Trumps ‘Deal of the Century’ is dat het
geen deal is. Of beter gezegd: het is een
deal tussen de regering-Trump en de
regering-Netanyahu.
Om te beginnen mag Israël van
Trump de Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) op de bezette Palestijnse
Westelijke Jordaanoever inlijven, samen
met de eigenlijke Jordaanvallei. Twee
weken na de presentatie van het plan
werd een Amerikaans-Israëlische
commissie gevormd die dit project in
goede banen moet leiden.
De inlijving is de realisering van de
natte droom van religieus-nationalistisch Israël: de droom van een ‘GrootIsraël’, waarin joden het voor het zeggen
hebben en de Palestijnen naar de
coulissen zijn weggewerkt. Het is
bovenal een cadeau voor de extremistische kolonistenbeweging, die de
Westoever beschouwt als de kern van
het door God aan het joodse volk
toegezegde ‘Beloofde Land’. Met de
steun van de kolonisten hoopt
Netanyahu de verkiezingen van begin
maart te winnen en zijn politieke leven
te rekken. Dat waarnemers de
presentatie van Trumps plan bekritiseerden als schaamteloze inmenging in die
verkiezingen is geen wonder.
Voor Trump heeft het plan dezelfde
betekenis. Hij komt ermee tegemoet aan

de wensen van zijn omvangrijke
evangelisch-christelijke achterban, die
hij hard nodig heeft in de verkiezingen
later dit jaar. Deze christelijke ‘Beloofde
Landers’ zijn zich uitstekend bewust van
hun machtspositie en vormen van meet
af aan de motor achter Trumps Israël/
Palestina-beleid. Niet voor niets
benadrukte Trump tijdens de presentatie van zijn plan dat ‘het bijbelse
erfgoed in het Heilige Land’ tot grote
bloei zal komen. De Palestijnse
waarschuwing dat met het aantreden
van Trump de Israëlische kolonisten
hun intrek namen in Het Witte Huis is
maar al te terecht gebleken.
De internationale gemeenschap kijkt
vooralsnog met lede ogen toe hoe haar
lang gekoesterde tweestatenoplossing in
rook opgaat en de internationale
rechtsorde wordt gesloopt. Ondanks
brede afkeuring laat een daadkrachtig
antwoord op Trumps spierballenpolitiek
op zich wachten. Internationale
initiatieven om de finale knechting van
de Palestijnen af te wenden zijn niet
uitgesloten, maar om te voorkomen dat
het Beloofde Land definitief de
geschiedenisboeken ingaat als het
Geroofde Land is haast geboden.
Martijn de Rooi
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Antwerpen, 1 februari. Burgerwapeninspecteurs controleren
vrachtwagens op wapens.
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De VS en Iran – generaal dood, vij
Het jaar 2020 begon met acute oorlogsdreiging. Snel opeenvolgende gebeurtenissen
brachten de VS en Iran aan de rand van een grote regionale oorlog. Maar de dreiging
ebde vrij snel weg: beide kanten deinsden terug voor een confrontatie die verder ging
dan de moord op een Iraanse generaal, scherpere VS-sancties en een reeks Iraanse
raketten richting Amerikaanse militairen in Irak. De chronische spanning tussen de
twee staten blijft, het gevaar van een oorlog eveneens.

O

p 3 januari vermoordde het
militaire apparaat van de Verenigde Staten de Iraanse generaal Suleimani. Dat was het dieptepunt in
een reeks eerdere confrontaties. Een
scherpe escalatie dreigde. Iran ging weliswaar over tot vergelding: het bestookte
een basis in Irak waar zich Amerikaanse
soldaten bevonden. Doelwit en timing
waren echter zodanig dat de boodschap
duidelijk was: Iran wilde signaleren dat
het terug kon slaan. Maar Iran wilde tegelijk duidelijk maken dat haar vergelding beperkt zou zijn, en was kennelijk
niet uit op grote aantallen Amerikaanse
doden. ‘Vergelding’ als de-escalatie. De
VS maakten snel bekend dat er geen
Amerikaanse soldaten slachtoffer waren
gevonden. Daarmee gaf Trumps team
aan dat ook zij er voor kozen de escalatie
niet door te zetten. Niet meteen, althans.
Dat er geen Amerikaanse slachtoffers waren, bleek later overigens ook niet waar.
Wat zat er achter de Amerikaanse
moord op Suleimani? Het Witte Huis
kwam met bizarre beschuldigingen. Suleimani zou vanuit Bagdad – de plaatsdelict van de criminele afrekening – op
het punt hebben gestaan om grote aanslagen tegen de VS te regisseren. Er was
zogenaamd een acute dreiging. Verder
zou Suleimani verantwoordelijk zijn
voor aanslagen die talloze Amerikaanse
soldaten in Irak het leven hadden gekost.
Het verhaal bleek van leugens aan elkaar
te hangen. De Iraakse premier maakte
bekend dat Suleimani gewoon met een
commerciële vlucht naar Bagdad was gekomen, op uitnodiging van de Iraakse regering, nota bene om te overleggen met
de grote rivaal van Iran, namelijk SaoediArabië, op uitnodiging uit dat land. Voor
de bewering dat Iran op het punt stond
om maar liefst vier Amerikaanse ambassades aan te vallen, werd geen bewijs geleverd. Minister Esper van defensie gaf
toe dat hij geen informatie had die daarop wees. Minister van Buitenlandse Za-
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ken Pompeo verklaarde dat Suleimani
was omgebracht ter ‘afschrikking’ van
mogelijke complotten uit Iraanse hoek:
van een directe reactie op een specifieke
dreiging vanuit Iran was bij hem ook
geen sprake. En Trump himself zei, zonder met bewijs te komen, dat er weliswaar echt een acute dreiging vanuit Iran
was, maar dat het niet uitmaakte: ‘het
doet er niet toe vanwege zijn verschrikkelijke verleden’. Suleimani moest dood
omdat hij erg nare dingen gedaan zou
hebben.

KNALLENDE ONZIN
Hoe zit dat met die nare dingen van Suleimani? Zoals gezegd: hij zou verantwoordelijk zijn voor de dood van Amerikaanse militairen in Irak. Iran zou wapens, met name de gevreesde bermbommen ofwel IEDs, geleverd hebben aan
strijders die Amerikaanse soldaten daarmee opbliezen. In officiële Amerikaanse
ogen is zoiets terrorisme. Maar dat is natuurlijk knallende onzin. De Amerikaanse soldaten waren in Irak als deel van een
door president Bush in 2003 gestuurde
invasie- en bezettingsmacht. Iraakse soldaten namen na de ineenstorting van het
Iraakse militaire apparaat na de Amerikaanse inval hun geweer mee naar huis…
en begonnen na verloop van tijd de bezettingsmacht te bestoken. Allerlei andere Irakezen deden hetzelfde, vanuit nationalistische en religieuze motieven.
Dat daarbij niet alleen Irakezen omkwamen, maar af en toe ook Amerikaanse soldaten, hoort er bij. Je kunt zelfs zeggen: die Iraakse strijders stonden in hun
recht, de Amerikaanse militairen niet. Zo
ver ga ik niet (meer): de dominante stromingen onder die Irakese strijders wilden namelijk niet alleen de VS weg hebben, ze wilden ook een despotisch regime
vestigen of in ere herstellen. Tussen bezetting en despotisme gaan kiezen vind
ik geen verstandig idee. Maar hoe dat ook
zij: met terrorisme heeft het opblazen

van Amerikaanse soldaten in Irak niets te
maken. Terrorisme is geweld tegen de
burgerbevolking, om angst te zaaien en
daarmee politiek effect te bereiken. Hier
was sprake van militair geweld tegen oorlogvoerende soldaten – dat is niet hetzelfde.

ACHTER DE VIJANDSCHAP
bIran is overduidelijk nog steeds doelwit
van Amerikaanse agressie. Dat ook
Trump er eventjes van afziet om niet tot
een grootschalige aanval over te gaan
verandert daar niets aan. Maar waar is de
vijandschap tussen de twee staten eigenlijk op gebaseerd? Daarover doen, ook in
linkse en radicale kringen, de meest
merkwaardige gedachten de ronde. Natuurlijk hoef ik in dit Vredesmagazine
niet echt uit te leggen dat de Amerikaanse houding niet is ingegeven door oprechte begaanheid met de mensenrechten van Iraniërs. De VS hebben decennia
lang een brute dictatuur in Iran overeind
gehouden en volgepropt met wapens.
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ANTI-VS PROTEST IN TEHERAN,
4 NOVEMBER 2018

Dat was onder het regime van Sjah (Keizer) Reza Pahlavi, door een CIA-staatsgreep aan de macht geholpen in 1953.
Mensenrechtenschendingen zijn ook
geen enkel probleem als Amerikaanse
bondgenoten ze bedrijven: Saoedi-Arabië doet in bruutheid niet bepaald onder
voor Iran, en Saoedi-Arabië is Amerika’s
gewaardeerde klant en onmisbare bondgenoot. Moeten we het over mensenrechtenschendingen – tot en met grootschalige etnische zuivering en uithongering van hele bevolkingen – door de staat
Israël hebben? Ook die staat wordt in
haar wreedheid door de VS gesteund, zoals uit dat bizarre ‘vredesplan’ van Trump
weer blijkt. Nee, het schenden van mensenrechten is op zich geen bezwaar voor
de VS.
Is het dan het binnenlandse beleid van
Iran dat de vijandigheid van de VS oproept? Voert Iran een beleid waarmee ondernemers niet uit de voeten kunnen? Is
er sprake van zodanig staatsingrijpen in
de economie en de sociale verhoudingen,

dat multinationale ondernemingen en
hun gewapende deurwaarder de VS zich
zorgen moeten maken? Het is een idee
dat je in linkse kringen wel tegenkomt:
Iran als sta-in-de-weg, als obstakel tegenover de neoliberale wereldorde. Maar het
klopt niet.

KAPITALISTISCHE ORDE
Ja, in Iran vond in 1978-1979 een diepgaande revolutie plaats. Heel even leken
arme mensen de overhand te krijgen. Kapitalisten vluchtten en lieten ‘hun’ fabrieken achter. Arbeiders staakten en verwierven in bedrijven een stuk zeggenschap. De sjah kneep er tussenuit. Maar
de nieuwe machthebbers gingen ogenblikkelijk over tot pogingen om de kapitalistische orde te herstellen. Ze kregen
alleen ruzie over hoe dat moest. Liberale
technocraten werden enige tijd door
geestelijk leider Khomeini getolereerd,
maar al snel benutte Khomeini de frustraties van arme mensen om die liberalen
weg te werken. Handig was daarbij dat

die liberalen goede verhoudingen met de
VS zochten, terwijl voor heel veel arme
mensen de VS een intens gehate macht
was vanwege hun steun aan de Sjah. Khomeini benutte die anti-Amerikaanse
houding om de liberalen weg te werken,
zijn regime een anti-imperialistisch sausje te geven. Maar na de Iran-Irak-oorlog
en de dood van Khomeini ging het Iraanse regime gaandeweg over tot neoliberaal
beleid, met de bekende, door het IMF geadviseerde privatiseringen en het schrappen van subsidies op eerste levensbehoeften. Precies het schrappen van zulke
subsidies leidde in november 2019 tot fel
protest van arme mensen.
Wat de VS niet bevalt aan Iran is iets
anders: de relatieve macht van dat land
als regionale mogendheid, en de onafhankelijke koers die het land daarbij
vaart. Iran wil – voor haar eigen staatsveiligheid tegenover vijanden en rivalen
– een regionale mogendheid zijn. Het
heeft een positie en ambities die vergelijkbaar zijn met Brazilië in Zuid-Amerika en India in Zuid-Azië. Daartoe maakte Iran van de Amerikaanse inval in Irak
en het erop volgende machtsvacuüm gebruik om via sjiitische bewegingen haar
invloed regionaal te versterken. Daartoe
levert Iran steun aan de Houthi-beweging in Jemen, een beweging die bepaald
geen marionet van Teheran is maar wel
door Iran benut wordt om voor regionaal tegenwicht aan Saoedi-Arabisch
overwicht in Jemen te zorgen. Daarom
houdt zij een regionale bondgenoot als
de Syrische staat onder Assad de hand
boven het hoofd, met harde en wrede
hand, een hand die tot voor kort ook de
hand van Suleimani was. De man was
dus wel degelijk een onderdrukker wiens
dood met goede redenen door vrijheidslievende mensen in Irak en Syrië niet
wordt betreurd.
Het bouwen aan Iraanse regionale invloed botst met wat de VS als hun belangen zien. Die belangen lopen parallel met
die van Irans grote rivaal, Saoedi-Arabië.
En die belangen zijn ook verbonden aan
de staat Israël, terwijl Iran aan tegenstanders van die staat – Hezbollah in Libanon, Hamas in de Gazastrook – steun
VREDESMAGAZINE nr. 2-2020
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verleent. Het is een belangenconflict tussen een opkomende regionale macht en
de grootste supermacht ter aarde.

PARTIJ KIEZEN?
Betrof het hier louter een strijd tussen
staten, dan zou ik overhellen naar de
Iraanse kant. De VS bedreigen Iran fundamenteel; Iran bedreigt hooguit de oppermacht van de VS, maar niet de VS zelf.
De VS zetten keer op keer escalerende
stappen en bepalen het tempo. Iran laat
zich niet onbetuigd, maar reageert voornamelijk. Heeft Iran niet het recht zich
tegen agressie te verdedigen?
Niet helemaal. In de eerste plaats: kies
je voor het kleinere kwaad – Iran – tegen
het grotere – de VS – dan help je dat kleinere kwaad niet kleiner te maken, maar
juist groter. Maak Iran sterker, en de ambities zullen daarmee gelijk op gaan
groeien. Wat begon als defensief opererende macht wordt dan uiteindelijk meer
dan dat. Dat Iran in de verdediging zit, is
niet omdat Iran aardige leiders heeft en
de VS niet. Dat Iran in de verdediging zit,
komt omdat Iran zwakker is dan de VS.
Maak Iran sterker, dan zal je zien dat het
defensieve karakter van Irans ambities
niets principieels in zich draagt.
Maar ook dit is nog te beperkt geredeneerd. Een conflict tussen staten is altijd
meer dan dat, want staten hebben onderdanen die worden uitgeperst om de be6
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langen van de machthebbers in die staten
te dienen. Conflicten tussen staten en
staatsleidingen zijn als ruzies tussen gewelddadige bendes en hun leiders. Soms
is een grotere maffia de aanjager van zo’n
bende-oorlog, en zit een kleinere maffiagroep in de verdediging. Dan nog is het
de bende-oorlog zelf die funest is – voor
het voetvolk van die bendes, maar vooral
voor de mensen die leven in het gebied
waar die bendes hun strijd uitvechten.
Voor die mensen maakt het niet echt uit
wie van de bendes is begonnen, en welke
de sterkste is: ze zijn slachtoffer van de
oorlog zelf. Dat geldt voor oorlogen tussen staten ook.
Wie er ook begonnen is en wie er ook
de overhand heeft, aan beide kanten betalen arme mensen de rekening in de
vorm van dienstplicht en belastingen, in
de vorm van levensgevaar als de bommen en raketten beginnen te vallen. Als
Iran zich alleen maar tegen de VS kan
verdedigen door de bevolking nog verder
uit te persen, de censuur verder op te voeren en oppositie verder te muilkorven,
dan begaat Iran daarmee onrecht tegen
die bevolking. Voor de VS, die hetzelfde
doen maar dan om een ander aan te kunnen vallen, geldt natuurlijk hetzelfde.
Dat staat haaks op het partij kiezen tussen staten. Ook een staat die op beperkte
manier in haar recht staat tegenover een
agressor, staat daarmee nog niet in haar

recht tegenover haar onderdanen die ze
uit naam van die strijd uitperst, de mond
snoert en naar de frontlinies jaagt.
Nu al kunnen we zien wie de echte verliezers zijn van de dreigende escalatie
tussen Iran en de VS. Niet de Iraanse staat
en haar corrupte functionarissen, die de
sancties echt wel weten te ontduiken. Wel
de Iraanse bevolking wiens protest in een
golf van opgefokte vaderlandsliefde
wordt gesmoord, gelukkig niet helemaal
met succes. Wel de demonstranten in
buurland Irak die onder druk gezet worden om een keus te maken tussen twee
vijandige machten voor wie de belangen
en verlangens van de Iraakse bevolking
slechts tellen voor zover zij die bevolking
voor eigen gewin denken te kunnen gebruiken. Waar mensen die opkomen
voor een iets beter leven, met genoeg te
eten, een plek om te wonen, vrijheid en
niet langer overal rond fluitende kogels,
de dupe zijn van militarisme en rivaliteit
tussen mogendheden, daar is dat militarisme en die rivaliteit zelf de vijand. Hier
helpt geen partij kiezen voor een van de
oorlogvoerende machten. Hier geldt
slechts het partij kiezen tegen de oorlog
zelf, en tegen iedereen die de oorlog
voorbereiden, propageren en voeren.
Peter Storm
is actief als anarchist – website
https://peterstormt.nl,
daar een uitgebreidere versie van
dit artikel.
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Springstof

Samenstelling: Mark Akkerman, www.stopwapenhandel.org

UDT-wapenbeurs in Rotterdam

V

an 26 t/m 28 mei vindt in Ahoy Rotterdam de grootste beurs voor onderzeewapens ter wereld plaats, de Undersea Defence Technology (UDT).
Tientallen wapenbedrijven zullen er hun
nieuwste producten en diensten promoten voor een publiek van potentiële klanten: militairen en overheidsdelegaties uit
zo’n veertig landen.
Standhouders op de UDT, zoals Lockheed Martin, BAE Systems, Damen en
Thales zijn betrokken bij wapenleveranties aan landen in oorlog en landen die
mensenrechten schenden (Saoedi-Arabië, VAE, Egypte, Turkije, Israël, Tsjaad,
Turkmenistan). Ook zijn zij betrokken
bij het ontwikkelen en onderhouden van
kernwapens en bij de bewapening van
grensbewaking.
De onderwaterwapens en -technologieën hebben vaak verschrikkelijke gevolgen voor het milieu en voor zeedieren.
Militaire activiteiten op en onder zee vervuilen en verstoren het zeemilieu en tasten kustgebieden aan. Zo heeft het ge-

bruik van sonar soms dodelijke gevolgen
voor walvissen en dolfijnen.
Het is geen toeval dat de UDT deze
keer in Nederland plaatsvindt. De beurs
is een platform voor bedrijven die zich
willen presenteren voor geplande grote
aankopen door de Nederlandse marine,
in het bijzonder de miljardenaanschaf
van vier onderzeeboten. De gegadigden
hiervoor zijn allemaal aanwezig: de combinatie Saab/Damen, de Franse Naval
Group en het Duitse ThyssenKrupp Marine Systems,
Het initiatief Sink UDT! is een ad hoc
coalitie van mensen uit diverse sociale
bewegingen. Het organiseert een demonstratie bij de beurs (dinsdag 26 mei – 16
uur – Ahoy, Ahoyweg 10) en roept op tot
verdere acties. Ook schreef de groep een
brief aan de Rotterdamse gemeenteraad
met de oproep zich uit te spreken tegen
wapenbeurzen in de stad. Meer informatie over geplande protesten en over de
UDT: sinkudt.noblogs.org / Facebook:
sink.udt.

Wapenindustrie blij met
dreiging oorlog Iran

D

irect na de Amerikaanse aanslag op
generaal Soleimani van Iran schoten de aandelenkoersen van grote Amerikaanse wapenbedrijven omhoog. Een
oorlog met Iran, en verdere escalatie in
het Midden-Oosten, biedt vooruitzichten op stijgende omzetten. Amerikaanse
wapenexporten naar het Midden-Oosten zitten de laatste jaren al enorm in de
lift. Landen die niet kunnen aankloppen
bij de VS, met name Iran en Syrië, betrekken hun wapens vooral uit Rusland, China en Wit-Rusland.
Ook Europa pikt een flinke hoeveelheid graantjes mee. De EU exporteerde
sinds 2003, het jaar van de inval in Irak,
voor ruim 147 miljard euro aan wapens
naar het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië
is wereldwijd de grootste klant van de
Europese wapenindustrie, goed voor 46
miljard euro sinds 2003.
De aanslag op Soleimani werd gepleegd met een Amerikaanse Reaper-

drone. Het Nederlandse Fokker, sinds
enkele jaren onderdeel van de Britse
multinational GKN, is een van de producenten van landingsgestellen voor de
Reapers (en schakelde daar weer andere
Nederlandse bedrijven, waaronder
KMWE en VDL als subcontractors voor
in), terwijl Koninklijke Ten Cate cascodelen leverde.

Dual useexporten Fox-IT
zonder exportvergunning

H

et Nederlandse IT-beveiligingsbedrijf Fox-IT exporteerde van 2006 tot en met 2010 dual-use goederen naar landen in het
Midden-Oosten zonder een exportvergunning aan te vragen. Van 2011
tot en met 2013 ontving het bedrijf
jaarlijks een globale exportvergunning, waarmee het kon exporteren
naar landen en klanten in de hele
wereld. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Fox-IT en het Nederlandse exportbeleid voor dual-use goederen’ van Buro Jansen & Janssen.
(www.burojansen.nl/fox-it/)
Er was geen zicht op de eindgebruikers van de door het bedrijf
geëxporteerde producten. Dus bestond er een reëel risico dat de producten van Fox-IT in handen kwamen van repressieve regimes in het
Midden-Oosten. Rond de Arabische
Lente uitte de Kamer in 2011 wel
haar zorgen over mogelijk misbruik
van IT-technologie geëxporteerd
door Nederlandse bedrijven aan
landen in het Midden-Oosten. Het
Ministerie van Economische Zaken
was echter niet bereid om hier nader
onderzoek naar te doen. Fox-IT had
een invloedrijke rol bij de beantwoording van Kamervragen.

War in Yemen – Made in Europe

O

p 25 maart is het 5 jaar geleden dat
de oorlog in Jemen begon. De oorlog is een bron van inkomsten voor de
wapenindustrie. Er is een VN wapenembargo, maar dat geldt alleen voor de opstandige Houthi’s, niet voor de interventiemacht die de Jemenitische regering
steunt met bombardementen op onder
meer scholen, ziekenhuizen en woonwij-

ken. De belangrijkste oorlogvoerende
landen, Saoedi-Arabië en de Verenigde
Arabische Emiraten, zijn belangrijke Europese wapenklanten.
Het Europees Netwerk Tegen Wapenhandel, ENAAT, organiseert een internationale actiedag tegen de voortgaande
wapenleveranties. Zie voor meer informatie de website: www.enaat.org.
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Dit voorjaar zal het hoogtepunt vormen van de viering
van ‘75 jaar vrijheid’. Een
aaneenschakeling van
nationale en internationale
herdenkingsactiviteiten van
de bevrijding van Nederland
door de geallieerden, 75 jaar
geleden, die afgelopen zomer
begon met de voor de
gelegenheid geantedateerde
Slag om de Schelde en in de
tweede helft van dit jaar zal
eindigen met de Japanse
capitulatie in ‘de Oost’ en de
oprichting van de Verenigde
Naties.

H

et accent bij al deze
activiteiten zal vooral
liggen bij de verschillende
militaire operaties die ons
bevrijdden van de nazionderdrukking en ons weer de
vrijheid schonken. Inmiddels is
duidelijk dat daarbij vrijwel
uitsluitend de Westerse
geallieerden in beeld zijn; de –
niet te overschatten – rol die de
toenmalige Sovjetunie speelde
in de bevrijding van de naziterreur wordt volstrekt
weggepoetst. Poetin was niet
uitgenodigd bij herdenking van
de bevrijding van Auschwitz,
nota bene door Russische
soldaten, en in plaats van de
Russen als deel van de
toenmalige alliantie te
presenteren, wordt exact 75 jaar
na de bevrijding de
grootschalige NAVO-oefening
Defender 2020 gehouden
waarbij in de maanden april en
mei wederom Amerikaanse
tanks door Duitsland rollen
maar dit keer tot de oostelijke
grenzen van Polen en de
Baltische staten in een poging
om de geschiedenis op dit punt
te herschrijven en het belang
van hogere defensie-uitgaven
ter verdediging van onze vrijheid
te onderstrepen.
In bijgaand tweeluik volgt een
weerwoord tegen deze twee
boodschappen.
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Hoe vieren en
herdenken we?

L

even in vrijheid, het belang ervan
zal tijdens het herdenkingsprogramma 75 jaar vrijheid herhaaldelijk benadrukt worden. En ook dat dit
grote goed verkregen is door ‘helaas
noodzakelijk’ militair geweld en de opofferingsgezindheid van zoveel geallieerde militairen die hun leven waagden en
in veel gevallen ook gaven voor die door
ons zo te koesteren vrijheid.

KNELLEN
Het is en blijft een ingewikkeld verhaal
voor een vredesactivist. Natuurlijk moet
je blij zijn met de vrijheid die we genieten en met het einde van de nazi-terreur.
Maar meteen daarna begint het te knellen. Bij de met veel heroïek omgeven
herdenking van de Slag om Arnhem en
de parades in april en mei van authentiek oorlogsmaterieel en de weinige inmiddels ver in de 90 zijnde veteranen,
blijven we dan toch maar liever weg.
Veroordelen kunnen we het niet. Toejuichen evenmin.
Bij veel – oudere – vredesactivisten
blijft de wijze waarop de Tweede Wereldoorlog aan zijn einde moest komen
nog altijd een reserve vormen die ze bij
een absoluut pacifisme hebben. De Eerste Wereldoorlog is wat dat betreft een
stuk gemakkelijker: dat was een volstrekt
zinloze moordpartij waarvan de enorme
velden met oorlogsgraven nog getuigen.
Maar bij de bevrijding door de Geallieerden zijn we minder stellig: misschien
kon het toen echt niet anders...
Voor de nog oudere generatie vredesactivisten, die zich in de jaren ’20 sterk
hadden gemaakt voor algehele ontwapening en in de jaren ’30 voor de ‘pacifistische volksverdediging’ (later ‘sociale verdediging’ genoemd en waarvan enkele
onderdelen tijdens de bezetting ook in
de praktijk werden beproefd), vormde
die uiteindelijk bevrijding met militaire
middelen eveneens een dilemma. Theoloog en vredesactivist Krijn Strijd, bekend van zijn ‘52 Vragen over oorlog en
vrede’, verwoordde dit daags na de bevrijding van Hengelo op 4 en 5 april
1945 als volgt: ‘Ik weet wel dat (...) er in

22 FEBRUARI 1944,
USSELERWEG,
ENSCHEDE.

deze situatie geen andere oplossing meer
was (...) dat alleen de Engelse tanks, de
Amerikaanse bommenwerpers en het
Russische Rode leger ons konden bevrijden. Toch mag dit (…) niet het laatste
woord zijn: (…) wij zullen moeten opkomen voor de vestiging van een internationaal orde [waarin] de moderne
oorlogvoering (…) als uitgesloten
[moet] worden geacht.’

HERDENKINGSCULTUUR
De herdenkingscultuur is, met name de
afgelopen 25 jaar, anders geworden. Onze legermacht wordt sinds de Val van de
Muur en de humanitaire interventies die
daarop volgden, vooral als een instrument gezien om, in navolging van de geallieerden die Europa van de nazi-onderdrukking bevrijdden, thans onderdrukte bevolkingsgroepen elders in de
wereld ‘te bevrijden’. Bij de jaarlijkse
herdenking van de oorlogsslachtoffers
op 4 mei zijn de Nederlandse militairen
die bij dergelijke ‘vredesoperaties’ zijn
omgekomen dan ook probleemloos ingevoegd.
Ook in de publieke en politieke discussie over militaire interventies komt
de verwijzing naar onze eigen bevrijding
van de nazi-onderdrukking regelmatig
terug. Omdat wij ooit zelf bevrijd zijn,
hebben we als land de plicht om ook anderen te bevrijden, zo heet het. En dan
bijna ook vanzelfsprekend onder Amerikaanse leiding die ons volgens de herinneringscultuur destijds bevrijd zouden
hebben.
Ons beeld van bevrijding wordt bovendien bepaald door het stereotype
beeld van huizenrijen met uitgestoken
vlaggen en juichende burgers die de bevrijders verwelkomen, en die op legertanks klimmen om chocola uitgereikt te
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hun offervaardigheid. Veel minder aandacht is er voor de evacuatie van de bevolking van Arnhem en wat zij vervolgens bij terugkeer aan verwoesting en
plundering aantrof.

zien van haar bevrijders koestert. Een
aanvulling op het standaardverhaal dat
al te naïeve verwachtingen zou kunnen
tegengaan.

DUITSLAND

Foto: Collectie E.Heijnk

BURGERSLACHTOFFERS

krijgen. Dat zijn beelden van na de capitulatie; de heftige strijd die daaraan
voorafging blijft veelal buiten beeld en
maakt in ieder geval minder deel uit van
onze collectieve herinnering. Daardoor
is dit beeld onvolledig en misleidend.

INTENTIES
We zijn soms oprecht verbaasd dat door
ons ‘bevrijde’ bevolkingsgroepen elders
in de wereld niet massaal de vlag uitsteken en juichend langs de kant van de
weg staan. We hebben een bijna romantisch beeld over de hulp van ‘onze jongens’ aan de burgerbevolking in de bevrijde gebieden en zijn vervolgens verbaasd als bekend wordt dat het allemaal
toch net iets anders ligt. En als er dan
ophef komt over misleidende informatie
aan het parlement over de Kunduz-missie, blijft buiten beschouwing dat het
parlement zich ook wel heel graag laat
misleiden over dit soort missies.
En als bekend wordt dat door een Nederlands bombardement ergens in Irak
70 burgerdoden zijn gevallen, dan kan
dat onze militairen niet aangerekend
worden. Onze intenties zijn namelijk
goed. Het is de vijand, in dit geval IS, die
de door ons gebombardeerde explosieven in een woonwijk had neergelegd en
daarmee draagt zij de verantwoordelijkheid voor die burgerslachtoffers. Niet
onze luchtmacht.
Ook deze redenering heeft te maken
met een onvolledig beeld van wat die
militaire bevrijding aan het eind van de
Tweede Wereldoorlog inhield: de gevechten die aan die bevrijding voorafgingen en waar de Nederlandse bevolking onder te lijden had. Bij de Slag om
Arnhem worden de duizenden geallieerden herdacht die bij dit offensief zijn
omgekomen. Het past in het beeld van

Het door de Duitsers uitgevoerde bombardement van 14 mei 1940 op Rotterdam staat in ons nationale geheugen gegrift. Met de door Geallieerden uitgevoerde bombardementen van 10 oktober 1943 op Enschede, van 22 februari
1944 op Nijmegen, van 3 maart 1945 op
Den Haag Bezuidenhout, enzovoorts,
ligt het een stuk moeilijker. Het werden
‘vergissingsbombardementen’ genoemd;
die op Enschede en Nijmegen zouden
eigenlijk voor een nabijgelegen Duitse
stad bedoeld zijn. Deze lezing wordt inmiddels steeds meer in twijfel getrokken. Natuurlijk was het niet de bedoeling om woonwijken te treffen, maar in
of bij de genoemde steden bevonden
zich wel degelijke doelwitten die de Geallieerden graag uit wilden schakelen.
De laatste jaren ontstaat onder historici weer iets meer aandacht voor deze
bombardementen en de burgerslachtoffers. Dat geldt ook voor krijgswetenschappers die het bombarderen van steden om het moreel te breken, zoals zich
dat van Guernica tot Hiroshima en Nagasaki als strategie heeft ontwikkeld, kritisch tegen het licht houden. Het geldt
ook voor lokale historische verenigingen
die bij het vastleggen van herinneringen
van oudere inwoners van hun woonplaats steeds vaker aanlopen tegen het
verdriet om het verloren woonhuis of de
verloren familieleden. Zij moesten dit
jarenlang verdringen omdat over de gevolgen van de Geallieerde bombardementen niet gesproken mocht worden.
Pas de laatste jaren komt mondjesmaat
maar nog lang niet overal ruimte voor
dat verdriet en ontstaan monumenten
en herinneringsactiviteiten om ook deze
gebeurtenissen te herdenken.
Voor een (lokale) vredesbeweging
biedt deze ontwikkeling kansen, omdat
ze een zwaar onderbelichte schaduwzijde van de oorlog laat zien, de tol van de
bevrijding. Ze laat zien dat die bevrijding niet alleen maar een kwestie van
heroïek is en van juichende menigten
die hun bevrijders enthousiast verwelkomen. Ze vertellen ook het verhaal van
geweld, angst en verlies dat eraan vooraf
ging. Het verhaal van de mogelijke reserves die een burgerbevolking ten aan-

Daar komt nog één wezenlijk onderdeel
bij. Wij Nederlanders werden aan het
eind van de Tweede Wereldoorlog bevrijd van een buitenlandse bezettingsmacht. Als het bij humanitaire interventies gaat om de bevrijding van een onderdrukkende dictatuur – zoals dat van
Saddam Hoessein in Irak – dan is de
Duitse ervaring in 1945 van groot belang. Ook daar spreekt men van bevrijding van de nazi-onderdrukking door
de Geallieerden. Maar destijds stond de
Duitse bevolking niet met vlagvertoon te
juichen op straat en klom niet op de
tanks van de bevrijders. In plaats daarvan had men zich veelal in kelders verstopt en wachtte tussen hoop en vrees
wat met hen gebeuren zou. Het verdriet
om de verwoestingen en dodelijke
slachtoffers veroorzaakt door finale
bombardementen door de Geallieerden
was daar nog groter, maar kon en kan
ook daar moeilijk uitgesproken worden
vanwege het besef dat het nazi-geweld
veel afschuwelijker was. Toch kan juist
de Duitse ervaring met het omgaan met
de dilemma’s waar zij al veel langer mee
worstelen ook ons in Nederland en als
Nederlandse vredesbeweging op weg
helpen om onze eigen dilemma’s ten
aanzien van oorlog en bevrijding onder
ogen te zien.
In Enschede en Dülmen proberen we
daartoe een aanzet te geven met een tentoonstelling eind maart / begin april in
de openbare bibliotheken van beide steden om ieder te informeren hoe we destijds en tegenwoordig aan beide kanten
van de grens terugblikken op onze
bevrijding 75 jaar geleden en welke lessen we daaruit trekken voor oorlog en
bevrijding nu.
Kritiek op de strategie om steden en
bevolkingscentra te bombarderen zoals
toegepast in de Tweede wereldoorlog (in
tegenstelling tot het non-combattantenbeginsel uit het klassieke oorlogsrecht)
zou hieraan kunnen bijdragen. Vooraf
dienen we als internationale vredesbeweging de verschillende wapensystemen
die daarbij worden ingezet onder vuur
nemen.
Jan Schaake
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Foto: Collectie St. Sovjet Ereveld
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Een uitgewist
verhaal hersteld

I

n het kader van ‘75 jaar vrijheid’ zal
ook een tentoonstelling zijn in de
Tweede Kamer met de meest aansprekende in Nederland genomen foto
uit de Tweede Wereldoorlog. De provincie Utrecht koos voor een foto die was
voorgedragen door de Stichting Sovjet
Ereveld waarop 2 Sovjetsoldaten uit
kamp Amersfoort staan. De aanbieding
van deze foto ging gepaard met de volgende toespraak:
‘In september 1941 hadden de nazi’s nog
altijd de hoop dat wij als Germaans
broedervolk de kant van nazi-Duitsland
zouden kiezen. Dat wij zouden mee-

10
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vechten aan het Oostfront. Ze wilden
ons overtuigen dat onze oosterse bolsjewistische bondgenoten Untermenschen
waren. Op hun uiterlijk geselecteerde
krijgsgevangenen waren naar Amersfoort gevoerd als levend propaganda
materiaal gehuld in lompen, op veewagens. Ooggetuigen herinneren zich nog
scherp de 101 uitgeputte ‘Russen’ (waarvan de meesten uit Oezbekistan). Na
1942 kregen deze krijgsgevangenen in
het strafkamp geen medische behandeling of werden opzettelijk mishandeld of
vermoord en als studieobject tentoongesteld door onder andere kamparts Van
Nieuwehuizen. Snel overleden 24 krijgs-

gevangenen van de 101 van honger en
ziekten en uiteindelijk werden de laatste
nutteloze 77 zomaar doodgeschoten en
in een kuil achtergelaten.
‘Het zou de op een na grootste massaexecutie tijdens de Tweede Wereldoorlog
in Nederland zijn. Aan het eind van de
oorlog werd de cartotheek met hun personalia vernietigd en daarmee werd hun
bestaan bijna uitgewist. Alle 101 liggen
tot op de dag van vandaag als onbekenden begraven op het Sovjet Ereveld en
zullen helemaal in de vergetelheid raken.
‘De foto is niet alleen een fascinerende, spannende plaat. De Aziatische gezichten, de doek om het hoofd, onbekende legerkleding, de laars van een bewaker en de wachttoren vertellen het
verhaal van de verderfelijke Nazi-ideologie die ook in Nederland heeft geleid tot
slachtoffers op basis van uiterlijk of ras.
Daarnaast bewijst deze foto het bestaan
van deze 101 mensen en verdient een
plaats op de tentoonstelling over de
Tweede Wereldoorlog in de Tweede
Kamer.’

HET EREVELD
De foto van de twee Oezbeken roept de
vraag op over de reis die veel Russen
hebben gemaakt, en waarom ze zover in
West Europa zijn begraven. Twee van 2
miljoen Sovjetkrijgsgevangenen. Naast
de vele informatiebronnen over de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog was
het boek ‘Kind van het ereveld’ van
Remko Reiding een nuttige en bijzondere bron.
Als freelance journalist kreeg hij in
1995 de opdracht van de Amersfoortse
Courant om uit te zoeken wie, hoe en
waarom er bijna 900 Sovjet-Russische
oorlogsslachtoffers al 50 jaar op het ereveld in Leusden zijn begraven. Reiding
heeft veel ooggetuigen ondervraagd en
kreeg in 2003 officieel de opdracht om
van de genummerde doden een naam en
familie op te sporen.

TWEEDE WERELDOORLOG
Na de invasie van het Duitse leger in Polen in 1939, volgde in 1941 de Duitse
vernietigingsoorlog verder naar het oosten om de ‘verachtelijke’ Slavische ‘Untermenschen’ en communisten uit te
roeien. De tegenstanders vochten verbeten terug en hadden geluk toen de stren-
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ge winter een kentering bracht ondanks
de plunderingen, miljoenen doden en
gevangenen die werden meegenomen
naar het westen. Na het tegenoffensief in
1942 wist het Rode leger uiteindelijk
door te dringen tot Berlijn.
Intussen waren alle krijgsgevangen afkomstig uit de Sovjetlanden afgevoerd
en moesten zij meehelpen in het
Ruhrgebied bij de wapenindustrie. Ook
liepen soldaten over naar het Duitse leger omdat Stalin hun terugkomst met de
doodstraf zou belonen. Volgens Reiding
waren 8 bataljons met onder andere
Armeniërs, Georgiërs, Turkmenen en
Wolgatartaren onderdeel van de
Osttruppen aan de Nederlandse kust.
Deze mannen probeerden tegen het eind
van de oorlog weer over te lopen naar de
geallieerden of kwamen in opstand tegen de Duitsers. In Limburg werden de
dwangarbeiders gebruikt om loopgraven en tankgrachten te graven langs
Maas en Roer.

DE NAAM
Krijgsgevangenen uit de Sovjetlanden
werden samen met Joden en Europese
communisten in strafkampen opgesloten en werden bijzonder slecht behandeld of gewoon geëxecuteerd, zoals in
kamp Amersfoort. Als in april 1945 de
Amerikanen deze uitgemergelde doodzieke vervuilde mensen bevrijden, zijn
ze eigenlijk niet meer te redden en overlijden ze aan verwaarloosde ziekten. De
anonieme doden worden op het ereveld
begraven. Andere strijders uit het Rode
leger blijven na de bevrijding langs de
kust hangen en bouwen zelfs een nieuwe
toekomst op. Ze zijn te vinden in Oostvoorne, Callantsoog, Katwijk en Texel.
Tussen de prachtige bomen liggen op
het Sovjet Ereveld inmiddels bijna 900
oorlogsslachtoffers. Door het lange en
intensieve speurwerk van Reiding zijn
veel familieleden opgespoord en weten
achtergebleven zusters, broers, dochters
en zonen waar hun geliefden zijn begraven. Op een aantal grafstenen staat nu
de naam, stille getuigen uit een vreselijke
oorlog waarbij 20 miljoen Russen de
dood vonden.
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Mysterie en de
moderne mens

E

lke cultuur heeft een ‘verhaal’ of een soort
mythe, beter gezegd een Mysterie om er
het stukje wereld waarin wordt geleefd mee uit
te drukken. Dat Mysterie of die diepere
werkelijkheid kan men niet straffeloos
wegduwen. Toch lijkt de moderne seculiere
mens van vandaag dat te doen. Het is niet
alleen materie en nog eens materie maar vooral
ook de rede die domineert. Dit niet alleen in het
onderlinge contact – we zijn sterk in het
gelijkhebberig redeneren – maar ook in het
oplossen van problemen. Armoede troef? Er zijn
mensen die zich dat realiseren en zeggen het
Mysterie als het ware beginnen te missen.
Anderzijds zien we ook vervreemding en een
hoog zelfdodingscijfer. Het is nu 1.800 per jaar
terwijl Stichting Zelfdodingspreventie laat
weten, dat het aantal mensen die hen via 113
bellen, sterk toeneemt. Dat het Mysterie weg
lijkt te zijn uit de samenleving, is hoe dan ook
geen ‘peanuts’. Verlies van vermogen tot
verbinding met zichzelf, met de natuur, met het
Universum en met de ander zijn de gevolgen.
Niet deel zijn van een groter geheel, zou je ook
kunnen zeggen, waarbij we elkaar, dus ook ons
medeschepsel het dier, en niet te vergeten de
natuur niet zien als zuster of broer. Wat de
gevolgen zijn van het denken ‘niet deel te zijn
van de natuur’, maar die te moeten beheren of
beheersen, maakt de actualiteit van vandaag
rondom het klimaat alleszins duidelijk.
Maar hoe het mysterie dan weer terug te
krijgen? Door te rade te gaan bij de christelijke
mystiek en bij de Aziatische spiritualiteit,
waarin het accent minder ligt op de
buitenwereld en meer op onze binnenwereld,
dus op onze ziel of ons ‘hogere zelf’, zoals Carl
G. Jung het uitdrukt. Door in plaats van aan ons
ego aan onze innerlijke reis, dus de reis van de
ziel weer alle aandacht te geven. Op de vraag
waarom we hier zijn, kunnen we gaan inzien dat
het leven voor ons een soort leerschool is, dat
we onderweg zijn of zoals zowel Jezus als
Boeddha zeiden: ‘mensen van de weg’.
Spirituele technieken zoals stilte, meditatie en
mindfulness kunnen daarbij helpen. Wie weet
kan de moderne mens er zo subtiel toe
gebracht worden het Mysterie weer wat terug te
halen in de samenleving. Er zijn tekenen dat de
mens er weer open voor staat. Het eenzijdige
rationalisme wordt nogal eens als drukkend
ervaren.

Column FEDDEMA
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Anke Polak
Hans Feddema
Meer info: www.sovjet-ereveld.nl
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25 jaar na de VN Vrouwenconferentie in Beijing

Beijing +25

A

an de vierde Wereldvrouwenconferentie in Beijing in 1995
namen 189 landen deel. Een parallel NGO-forum trok ongeveer 30.000
deelnemers. De NGO’s stelden teksten
voor aan de lidstaten en lobbyden voor
hun standpunten.
De vierde conferentie vormde een belangrijk keerpunt voor de mondiale
agenda voor gendergelijkheid. De unaniem aangenomen Beijing Verklaring en
Actieplan is een agenda voor empowerment van vrouwen en wordt beschouwd
als het belangrijkste mondiale beleidsdocument over gendergelijkheid. Het stelt
strategische doelstellingen en acties vast
voor de positieverbetering van vrouwen
en het bereiken van gendergelijkheid op
12 kritieke aandachtsgebieden. Een daarvan is “Vrouwen en gewapende conflicten”.
Inmiddels ligt Beijing 1995 ver achter
ons, maar ligt het werk niet stil. Iedere
vijf jaar toetst de VN de voortgang op het

Foto: UN/ Milton Grant

De Verenigde Naties organiseerde in
1995 haar vierde en laatste
Vrouwenconferentie in Beijing. In
september dit jaar wordt dat in New
York gevierd. Eerder had de VN
vrouwenconferenties georganiseerd
in Mexico City in 1975, Kopenhagen in
1980 en Nairobi in 1985. De eerste drie
conferenties markeerden het VN
Decennium van de Vrouw.

PATRICIA LICUANAN UIT DE PHILIPPIJNEN , VOORZITTER CONGRESCOMMISSIE VAN DE 4E
VN VROUWENCONFERENTIE. BEIJING, 13 SEPTEMBER 1995

Actieplan. In september 2020 zal de
UNECE de vijfde toetsing uitvoeren onder de naam “Beijing + 25”. De Commissie heeft een enquête uitgestuurd naar de
deelnemende lidstaten. Deze landen hebben inmiddels van hun antwoorden een
rapport gemaakt, waarin zij aangeven
hoe zij de besluiten, geformuleerd in het
Actieplan, uitgevoerd hebben.

VOORTGANG NEDERLAND
Hierna volgen een drietal vragen uit het
hoofdstuk Vreedzame en Inclusieve Samenlevingen, met de beantwoording van
Nederland.
Vraag 26. VVV-agenda
Welke acties heeft uw land in de laatste 4

Aktieplan hoofdstuk E:

Vrouwen en gewapende conflicten
E1 Verruim de participatie van vrouwen in conflictoplossing op besluitvormingsniveau en
bescherm vrouwen die leven in omstandigheden waarin sprake is van gewapende en andere
conflicten of onder buitenlandse bezetting.
E2 Verminder buitensporige militaire uitgaven en beheers de beschikbaarheid van
wapentuig.
E3 Bevorder niet-gewelddadige vormen van conflictoplossing en belet schendingen van
mensenrechten in conflictsituaties.
E4 Bevorder de bijdrage van vrouwen aan het tot stand brengen van een cultuur van vrede.
E5 Zorg voor bescherming, ondersteuning en opleidingen voor vrouwelijke vluchtelingen,
andere ontheemde vrouwen, die behoefte hebben aan internationale bescherming, en
binnenlands ontheemde vrouwen.
E6 Verleen hulp aan vrouwen uit koloniën en gebieden zonder zelfbestuur.
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jaar ondernomen om vrede op te bouwen en te onderhouden en om vreedzame inclusieve gemeenschappen te bevorderen voor duurzame ontwikkeling en
om de Vrouwen, Vrede en Veiligheid
agenda uit te voeren?
– De regering schreef samen met tal van
maatschappelijke instituties het derde
Nationaal Actie Plan(NAP) over Vrouwen, Vrede en Veiligheid (2016-2019) en
voert dat uit.
– Nederland gebruikt communicatiestrategieën , inclusief sociale media om
de bekendheid van de VVV-agenda te bevorderen.
– Nederland vergrootte het budget voor
de uitvoering van de VVV agenda tot 26
miljoen Euro’s over 4 jaar.
Nederland beantwoordde niet de vragen
over:
– integreren van de VVV in het beleid;
– reduceren van militaire uitgaven en
controleren op beschikbaarheid van wapens;
– overhevelen van fondsen naar sociale,
economische en inclusieve ontwikkeling;
– inclusieve en gender-sensitieve conflictanalyse, waarschuwing en preventie.
Vraag 27. Deelname
Welke acties heeft uw land de laatste vijf
jaar ondernomen om het leiderschap, de
vertegenwoordiging en deelname van
vrouwen bij conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, humanitaire en cri-
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sesinterventies, te vergroten op het niveau van besluitvorming in conflictsituaties, fragiele omstandigheden of crises?
– Nederland bevorderde en ondersteunde de belangrijke deelname van vrouwen
tijdens vredesprocessen en de uitvoering
van vredesovereenkomsten.
– Nederland integreerde een genderperspectief in humanitaire en crisesinterventies.
– Nederland beschermde verdedigers
van vrouwenrechten en gelegenheden
voor samenspraak en tegenspraak in de
samenleving.
Nederland beantwoordde niet de vragen
over:
– gelijke deelname van vrouwen bij besluitvorming over humanitaire en crisisinterventies;
– integreren van een genderperspectief
in het voorkomen en oplossen van conflicten.
Vraag 28. Verantwoordelijkheid
Welke acties heeft uw land in de laatste
vijf jaar ondernomen, gerechtelijke en
niet-gerechtelijke, om de verantwoordelijkheid te vergroten voor overtredingen
van de mensenrechten van vrouwen en
kinderen in situaties van gewapende en
andere conflicten of tijdens humanitaire
en crisisinterventies?
– Nederland heeft wettelijke en politieke
hervormingen ingevoerd om schendingen van de rechten van vrouwen en meisjes te herstellen en voorkomen.
– Nederland versterkt instituties, inclusief het rechtssysteem en justitionele
overgangsmaatregelen als dat doelmatig
is gedurende conflict- en crisisinterventies.
– Nederland vergroot de toegang tot
voorkoming van geweld en bescherming
voor vrouwen die gevlucht of ontheemd
zijn door conflicten.
– Nederland heeft maatregelen genomen om handel in vrouwen en kinderen
te bestrijden.
Nederland beantwoordde niet de vragen
over:
– voorkomen van seksueel en gendergerelateerd geweld, exploitatie en misbruik;
– maatregelen tegen illegale wapenhandel;
– maatregelen tegen de productie, gebruik en handel in illegale drugs.
De Nederlandse regering heeft naast deze
beantwoording van de enquête meer uit-
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leg gegeven over haar inspanningen om
onderdelen van het Aktieplan uit te voeren. Het is hoopgevend dat Nederland
schrijft de VVV-agenda te beschouwen
als de sleutel tot duurzame wereldvrede.

RAPPORT WO=MEN EN ATRIA
Wo=men, Dutch Gender Platform, en
Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie
en Vrouwengeschiedenis, hebben een
rapport voor Beijing+25 opgesteld.
Hun analyse bij hoofdstuk E, “Vrouwen en gewapende conflicten” luidt:
Vrouwen en mannen zijn beiden
slachtoffers van oorlog en conflicten en
ontvluchten hun woonplaatsen. Vrouwen en meisjes lopen echter in het algemeen meer risico dan mannen in deze situaties. Persoonlijke omstandigheden
kunnen de vlucht voor vrouwen moeilijker maken, zoals borstvoeding, menstruatie en zwangerschap, of verantwoordelijkheid voor kinderen of andere familieleden. Daarbij komt dat vluchtelingenvrouwen en meisjes en LGBTI mensen
meer kans hebben om slachtoffer te worden van seksueel geweld, uitbuiting en
mensenhandel dan mannen.
Bovendien zijn, Sexual, Gender Based
Violence (SGBV) zoals, verkrachting, gedwongen huwelijk, gedwongen bevruchting, gedwongen abortus, mensenhandel, seksuele slavernij en doelgerichte
verspreiding van geslachtsziekten, inclusief HIV/AIDS nog steeds wapens van
oorlogsvoering in veel conflicten. Ondanks het groeiende bewijs voor het belang van inclusieve vredesprocessen, blijven vrouwen sterk ondervertegenwoordigd bij vredesprocessen op hoog niveau,
zoals bemiddeling(2%), getuigenissen,
ondertekening(5%) en onderhandeling(8%).

– Pak het overbruggen van het gat aan
tussen plaatselijke vredesinitiatieven van
vrouwen- en jeugdorganisaties en het
nationale, politieke niveau van door
mannen geleide vredesprocessen, door
uitvoering te geven aan toezeggingen om
de deelname van vrouwen aan vredesprocessen te ondersteunen, o.a. door het
financieren van lokale vrouwengroepen
om te waarborgen dat vrouwelijke vertegenwoordigers hun banden met hun
achterban onderhouden en door te voorzien in trainingen om deskundigheid te
bevorderen, zodat vrouwen het politieke
vredesproces volledig kunnen begrijpen.
– Waarborg een sterk wettelijke raamwerk op nationaal en internationaal niveau om vrouwen te beschermen tegen
gevolgen van gewapende conflicten, inclusief instrumenten die verantwoordelijkheid vaststellen. Introduceer daarbij
een gendersensitivity training voor de
gerechtelijke en veiligheidssector, inclusief asielcentra, dat een beter begrip van
SGBV zal kweken. (Sexual and Gender
Based Violence)
– Werk, zonder uitstel, actief aan een algemene en complete ontwapening onder
strikte en effectieve internationale controle; inclusief onderhandelingen over de
afsluiting van een universeel, multilateraal en effectief controleerbaar alomvattend verdrag over een nucleair testverbod dat bijdraagt aan nucleaire ontwapening en het voorkomen van de verspreiding van kernwapens in alle aspecten. In
plaats van investeren in excessieve militaire uitgaven en een bewapeningsrace
moeten fondsen herbestemd worden
voor sociale en economische ontwikkeling, vooral voor de vooruitgang van
vrouwen.

BIJEENKOMST
Als kernthema’s voor het realiseren van
de doelen zien zij:
– Uitvoering van de mondiale Vrouwen,
Vrede en Veiligheid (VVV) agenda door
beleid dat rekening houdt met gender,
om gelijke deelname en vertegenwoordiging van vrouwen in vredesprocessen te
waarborgen. Om dit te bereiken, is verbetering van de verzameling en gebruik van
aparte gegevens van mannen en vrouwen
voor genderanalyse en -beleid in conflict
gebieden geboden. Bovendien, zijn de
lidstaten door UN-Women opgeroepen
om tenminste 15 % van hun ontwikkelingshulpbudget toe te wijzen aan het
VVV werk, dat tot nu toe structureel is
ondergefinancierd.

De regering schrijft in haar toetsingsrapport dat ze de agenda Vrouwen, Vrede en
Veiligheid beschouwt als de sleutel tot
duurzame wereldvrede. Dat is een grote
ondersteuning voor onze zienswijze en
ons werk.
Women International League for
Peace and Freedom WILPF en Vrouwen
voor Duurzame Vrede beleggen samen
een bijeenkomst op 14 maart 2020 ’s
middags in Amersfoort om deze toetsing
door de regering en de prioriteiten van
de vrouwenbeweging te bespreken.
E-mail: info@vrouwenenduurzamevrede.nl.
Han Deggeller,
WILPF
nr.2-2020
2-2020
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Vergeten

O

Column van dijk

ntwikkelingsorganisatie CARE heeft onderzocht
welke humanitaire rampen in de media
wereldwijd de minste aandacht kregen in 2019. De
onderzoekers verzamelden nieuws over landen waar
minimaal een miljoen mensen getroffen zijn door
conflicten of door menselijk ingrijpen veroorzaakte
rampen. Bovenaan in de top tien van minst bekende
rampen staat Madagaskar, een land waar het overgrote
deel van de bevolking afhankelijk is van landbouw. Het
land is zeer gevoelig voor gevolgen van de
klimaatverandering, langdurige droogteperiodes en
cyclonen. Meer dan 2,6 miljoen mensen lijden nu onder
de droogte, eind vorig jaar had bijna een miljoen
mensen onmiddellijk hulp nodig. Over Madagaskar
hoor je niemand. Ook over de rampzalige situatie in de
door conflicten verscheurde Centraal-Afrikaanse
Republiek horen we weinig. Zambia, dat nu al drie
zomers achter de rug heeft waarin het niet of nauwelijks
heeft geregend, staat in de Suffering in Silence-lijst van
CARE op de derde plaats. Van alle kinderen daar heeft
40% groeiproblemen vanwege ondervoeding.
Het zal niet verbazen dat Afrika hoog scoort in de top
tien. Negen van de tien landen die het minste aandacht
krijgen liggen in Afrika. Uitzondering is Noord-Korea,
een land dat we vooral kennen van de vruchteloze
krachtmetingen tussen zijn leider en de Amerikaanse
president. Over de ernst van de ‘hunger behind closed
doors’ dringt echter niet veel door tot de buitenwereld.
Volgens de VN heeft meer dan 40% van de NoordKoreaanse bevolking geen toegang tot schoon
drinkwater en voldoende voedsel.
De rampzalige toestand in de tien door crises getroffen
landen is niet totaal onbekend. Naast de VN zijn er vele
organisaties die doorlopend aandacht vragen voor
honger en oorlog in de wereld. Op basis van gegevens
van het World Food Program meldde Afrikanieuws begin
dit jaar dat er in Zuidelijk Afrika een recordaantal van 45
miljoen mensen te maken heeft met ernstige honger
door droogte, overstromingen en de economische crisis.
Klimaatverandering is hier een belangrijke factor. “De
regio warmt tweemaal zo snel op als het wereldwijde
gemiddelde en is vooral aangewezen op de productie
van kleine boeren die volstrekt afhankelijk zijn van de
steeds minder onvoorspelbare neerslag. De regio kende
in de voorbije vijf jaar maar één normaal oogstseizoen.”
Maar klimaatverandering ver weg scoort niet in de grote
media. Wat dichtbij huis de gemoederen beroert krijgt
meer dan ooit de prioriteit. Zoals immigratie. Dat kan
ook leiden tot aandacht voor wat er in Afrika gebeurt.
Maar dan met de vraag: wat komt er op ons af en hoe
houden we dat tegen? Deze aandacht wordt helaas
alleen gestuurd door eigenbelang.

Ontmoetingsdag
en festival
Vredesbeweging

O

p 6 juni a.s. is er weer een Ontmoetingsdag
van de Vredesbeweging. Dit keer met festival
ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van Service Civil International, de organisatie die
vrede bevordert door internationale werkweken voor
vooral jongeren.
Voor jongeren en ouderen die nog idealen hebben, is
er een gevarieerd programma. Ze kunnen
kennismaken met vredesorganisaties uit Nederland en
België, vredes- en klimaatactivisten ontmoeten, leren
hoe je geweldloos kunt communiceren en actievoeren,
enz. Alles omlijst door swingende muziek. Ook is er
de hele dag een Vredesmarkt met standjes waar
vredesorganisaties zich presenteren en zijn er
vegetarische/veganistische snacks.

–
–
–
–

THIS IS THE PLACE TO BE:
Als je denkt dat de vredesbeweging iets uit het
verleden is.
Als je iets wilt doen voor een betere wereld.
Als je vredeswerker wilt worden.
Als je gewoon een leuke dag wilt met bijzondere
mensen.

De Ontmoetingsdag begint om 14 uur met pitches
waarin vredesorganisaties zich voorstellen en SCI
feliciteren met haar jubileum. Daarna barst het festival
los. Om 19 uur eindigt het programma en is er nog tot
20 uur gelegenheid tot napraten.

PLAATS: Centrum Emma, Cremerstraat
245/247, 3532 BJ Utrecht. Kosten: gratis
AANMELDEN: niet strikt nodig maar voor wie
zich vooraf aanmeldt bij Vredesbeweging Pais
(info@vredesbeweging.nl of 015-785.01.37) ligt
een klein cadeautje klaar.
In de ochtend van de Ontmoetingsdag zijn er
workshops voor:
– vertegenwoordigers van vredesorganisaties
over de toekomst van de vredesbeweging.
– redactieleden van vredesbladen over
samenwerkingsmogelijkheden.
– mensen die actief bezig zijn met vredeseducatie.
– andere al actieve vredesactivisten.

Jos van Dijk
https://afrika-nieuws.nl/recordaantal-van-45-miljoen-mensenhonger-in-zuidelijk-afrika/
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De workshops duren van 11 tot 12.30 uur en worden
gevolgd door een lunch. Meer info en aanmelding:
info@vredesbeweging.nl of 015-785.01.37.
Zie ook: www.vredesbeweging.nl
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BEKENDE DIENSTWEIGERAARS
vóór de Tweede Wereldoorlog
Jan Terwey (1883-1965)

J

an Terwey, afkomstig uit een
doopsgezind milieu uit Amsterdam, liet zich bij de ontwikkeling
van zijn opvattingen die voerden tot
dienstweigeren, naar eigen zeggen leiden door de getuigenis van Peter
Olchowik, een boer afkomstig uit
Charkow (Oekraïne) die in 1895 militaire dienst weigerde. Zijn brieven
voorzien van een voorwoord van Tolstoi waren in het Nederlands vertaald.
Olchowik stierf in een gevangeniskamp in Siberië.
Jan Terwey volgde een kunstopleiding. Hij kwam in contact met anarchistische en antimilitaristische groepen in Amsterdam. In november 1903
weigerde hij na een periode van verlof
zijn uniform weer aan te trekken. Hij
behoorde tot het gedeelte van de militie dat de acht en een halve maand in
twee perioden moest uitdienen. Hij
werd op 29 december 1903 door de
krijgsraad tot drie maanden gevange-

nisstraf veroordeeld. Na afloop daarvan weigerde Terwey opnieuw en kreeg
nu vijf maanden gevangenisstraf plus
ontslag uit militaire dienst.
In de Tweede Kamer vroeg de vrije
socialist en Domela-aanhanger Van der
Zwaag (1858-1923) op 19 december
1903 aandacht voor de positie van
Terwey; hij citeerde een brief van hem
waarin hij motieven uiteen zet en
waarin hij verklaart dat hij met een gerust gemoed in zijn cel zit, omdat hij
zijn plicht heeft gedaan. Er komt geen
respons van regeringswege.
Felix Ortt , een jonkheer en waterstaatsingenieur, die betrokken was bij
de introductie van de ideeën van
Tolstoi in Nederland, schreef voor het
Comité Zaak-Terwey een manifest. Jacoba Mossel (1858-1935) Terwey’s
doopsgezinde godsdienstlerares
schreef een brochure ‘de dienstweigeraar om des gewetens wil’, gedateerd 27
december 1903, twee dagen voor het
vonnis. Ook de hoogleraar biologie Jacob van Rees (1854-1928) , overtuigd
tolstoiaan, geheelonthouder en drank-

bestrijder, schreef een open brief aan
minister-president Kuyper om de zaak
van Jan Terwey te bepleiten.
De dienstweigering van Terwey trok
de aandacht van Tolstoi, inmiddels 76
jaar oud, die op 27 juni 1904 in een
brief in de Engelse krant The Times
schreef, dat niet het socialisme als beweging de vrede zou brengen, maar het
handelen van eenvoudige lieden zoals
Terwey.
Jan Terwey zette zich na zijn vrijlating als activist en kunstenaar in voor
de zaak van de christen-anarchistische
vredesbeweging en voor de dienstweigeraars. Later voelde Terwey zich aangetrokken door de theosofische beweging. Als tekenaar verbleef hij in de arme Gooise dorpen Laren en Blaricum,
destijds vol kunstenaars en wereldverbeteraars. Zijn werk werd onder meer
aangekocht door collectioneur Helene
Kröller-Müller (1869-1939). Terwey
overleed in 1965 in Zwitserland, waar
hij toen al geruime tijd woonde.
Stan Meuwese

Journalist voor de Vrede

S

inds 2003 benoemt het Humanistisch Vredesberaad jaarlijks
een Journalist voor de Vrede, als
een soort geuzennaam. Het idee is in die
tijd ontstaan tijdens stevige debatten
rondom de rol en de macht van de
media. Men was van mening dat er
weinig over was van onafhankelijke
journalistiek. Kijkcijfers, reclame en
commerciële zenders stonden gedegen
onderzoek in de weg. Anderzijds deed de
overheid haar best om veel zaken te
simpel voor te stellen, of informatie zelfs
helemaal achterwege te laten.
De berichtgeving na de aanslag op de
Twin Towers was typerend. Wraakacties
hingen in de lucht en desinformatie en
zelfs leugens moesten die onderbouwen.
“Sadam Hoessein was een monster en
moest worden vernietigd!” Maar wie te
geloven? Waren de media bezig met informeren of manipuleren? Menigeen

waarschuwde voor “strategische beïnvloeding”. Anderen dachten dat media
toch een rol konden spelen in het bevorderen van een cultuur van vrede en geweldloosheid. Zo werd de titel Journalist
voor de Vrede in het leven geroepen. En
wel om die journalisten te waarderen die
de werkelijkheid proberen te duiden in
alle facetten, en die door gedegen onderzoek naar oorzaken en gevolgen van oorlog, de mogelijkheid van vrede dichterbij
brengen. Zij lijken van groot belang als
bewakers van de democratie.
Helaas is de titel nog steeds actueel.
Ook nu betalen sommigen nog een hoge
prijs voor hun inzet en anderen worden
in hun werk gedwarsboomd (Jamal
Khashoggi en Glenn Greenwald).

OPROEP
Medio september zal de prijs voor de
veertiende keer worden uitgereikt in

Zoetermeer. Wij nodigen iedereen uit
om een Nederlandstalige journalist, programmamaker of cartoonist te noemen
die in 1919-1920 de titel Journalist voor
de Vrede waard is.
Schrijf of bel: info@humanistischvredesberaad.nl, www.humanistischvredesberaad.nl, tel: 0647139247

FONDS VREDESPROJECTEN
HEEFT U NODIG!
Nog altijd voeren er mensen actie voor
vrede. Zij kunnen uw steun goed
gebruiken! Fonds Vredesprojecten
steunt kleine radicale vredesacties aan
de basis. Help mee.
IBAN NL54 INGB 0004738565
t.n.v. Fonds Vredesprojecten
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El Salvador leeft weer in tijden van geweld

De armen slaan de armen dood
Wie El Salvador opzoekt op internet,
komt het tegen als het meest
gewelddadige land ter wereld in 2018.
Nummer twee is Venezuela, maar in El
Salvador zijn er bijna dubbel zoveel
moorden per honderdduizend
inwoners. Het gaat ergens over.

S

inds ongeveer tien jaar kunnen in
het grootste deel van het land
de mensen niet zomaar vrij
rondgaan. Een keten van gewapende
mara’s (jeugdbendes) verdeelt onder
elkaar de territoria. Doorgaans gaat dat
niet vriendelijk – er vallen doden. In deze
streken is het een vrij normaal
verschijnsel dat supermarkten en
bedrijven van enige betekenis een
bewapende veiligheidsman in dienst
hebben. In een van de nog veiligste –
minder arme en dus bewaakte – wijken
van de stad werd een half jaar geleden zo
iemand, een vriendelijke man die

...na de burgeroorlog...
waren er nog
wat wapens blijven
slingeren
iedereen kende en die de straat in het oog
hield, vermoord. Jawel, door zo’n
jeugdbende. Zo rond 2000 waren er al
mara’s in wat men de gevaarlijke buurten
noemde. Want na de burgeroorlog van
1979 tot1992 waren er nog wat wapens
blijven slingeren en zoiets raakt zelden in
goede handen. Maar wat er nu gaande is,
is van een ander kaliber. In 2000 nam ik
gewoon dagelijks de bus vanuit zo’n
“gevaarlijke” zone naar het centrum van
San Salvador, Nu ga ik niet in mijn eentje
de straat op. Daar is dus een groot
probleem en niemand weet goed hoe dat
nog is op te lossen. Vanmiddag zei een
lerares van een lagere school tegen me:
16
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“Dit is erger dan in de tijden van de
oorlog.”
San Salvador kende al zijn “Mejicanos”, een groot stadsdeel met uitsluitend
armen, chaotische straten, alsof iemand
een zooi huizen had neergesmeten. San
Salvador had in de jaren zestig een voorstad gebouwd, “Popotlán” (plek van water en stoom), die een modern voorbeeld
zou moeten worden van ontwikkeling.
Vanaf 1975 werd zo hard ingeslagen op
boeren- en arbeidersorganisaties dat het
platteland ontvolkte en honderdduizenden als ontheemden neerstreken rond de
steden. In “Mejicanos” en “Popotlán” liepen de bestaande huisjes vol en kwamen
er massaal hutjes bij, vaak balancerend
op randen van ravijnen.
Rond 2004 begonnen de VS in grotere
aantallen migranten naar EL Salvador terug te sturen, vooral jongeren. Deze waren door hun niet-erkende status veelal
in de onderwereld in leven gebleven, en
die onderwereld – drugsmaffia en andere
maffia – kwam mee: Als mislukt én ontheemd streken ze neer in diezelfde wijken. Voor een groot deel hadden ze via
migratie aan die wijken willen ontsnappen, maar de regering van El Salvador
van dat moment had andere zaken aan
haar hoofd en had geen opvangbeleid
ontwikkeld. In enkele jaren tijd bleek het
land welhaast hemelsbreed overgenomen door een forse hoeveelheid jeugdbendes, die langs maffiose maar ook
langs familiebanden zich als octopussen
over de steden uitstrekten. Sinds tien jaar
loopt in het grootste deel van het land
niemand meer zomaar rond in een stadswijk waar hij of zij niet thuishoort. In
“Mejicanos” en “Popotlan” slaan de mara’s relatief het hardste toe. Zo worden
juist de mensen die in de oorlog het
meeste hadden geleden en aan het opkrabbelen waren, ook nu weer het hardst
getroffen.

BERGSTREEK
Er is één grote uitzondering. Arcatao en
de omringende bergstreek met kleine
dorpsgemeenschappen. In de oorlog was
hier een goed georganiseerde guerrilla.
Het leger maakte Arcatao met de grond
gelijk (ook de bomen en de dieren) en de

bevolking heeft jaren in een netwerk van
holen in de bergen geleefd. Na de oorlog
duurde het twintig jaar voordat Arcatao
weer op een landkaart mocht staan. Deze
berggemeenschappen zijn nog steeds
goed georganiseerd, hier kunnen de
straatbendes nog geen poot aan grond
krijgen. Een belangrijke afweer is dus een
stevige volksorganisatie. Juist die was nu
zwaar aangetast, zowel door de oorlog en
de massale volksverhuizingen naar de
slums in de stad als door een paar zware
natuurcatastrofen: 1998 enorme overstromingen met vele doden en ontheemden, 2001 hetzelfde door een serie zware
aardbevingen. De toenmalige regering
onder Francis Flores wist niet beter te
doen dan tussen twee aardbevingen door
de dollar als betaalmiddel in te voeren.
Sindsdien passen de prijzen zich steeds
meer aan die van de VS aan, terwijl de lonen niet stijgen. Een voorbeeld in Arcatao, waar men een Duitse “ontwikkelingswerkster” ontsloeg omdat die verdeeldheid veroorzaakte: zij heeft per
maand bijna 6.000 Europese euro’s gekregen (salaris, huis plus energie, auto,
salaris voor echtgenoot), terwijl de lokale
bevolking onder de 200 dollar per maand
zit. Een cadeau van $2,- zet dan al corruptiemechanismen in werking, en zij
smeet met cadeautjes om zich heen. in de
gegeven situatie een levensgevaarlijke
praktijk.

FALENDE POLITIEK
De regering regeerde in de eerste jaren
niet op het nieuwe verschijnsel. De
jeugdbendes werden brutaler, gingen
“beschermgeld” eisen van alles wat op
een bedrijf leek, dus ook de kleine straatverkopertjes. Er zijn inmiddels families
die diverse mara’s aansturen. Rond 2010
was er een poging, en werden een aantal
leiders opgepakt, die nu nog vastzitten.
Sindsdien worden bende-oorlogen of
terreinverplaatsing vanuit de gevangenis
geleid. In 2017 begonnen politici met
straatmara’s samen te werken, om de
wijk door omkoping op hen te laten
stemmen. Het goede nieuws is daarbij,
dat op dit moment enkele relevante rechters eisen dat die politici ontheven worden uit de immuniteit en in een proces
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verschijnen. In de zin van onafhankelijk
rechtssysteem functioneert de democratie dus nog.
Op straat is dat natuurlijk niet direct
merkbaar. Daar gelden de spelregels van
de jongens. Niemand praat over hen,
men spreekt hooguit van “jongens”. De
jongste onder de lokale leiders is 13 jaar
en wordt altijd omringd door zijn clan.
De meeste bendes hebben nog familierelaties in de wijk, waardoor er via via wel
wat valt te onderhandelen. Maar die 13jarige werd vanuit de gevangenis benoemd en komt uit een andere streek van
het land. Wordt niet gehinderd door relaties. Gaat dus zeer brutaal te werk. De
spelregels zijn eenvoudig: “Wij bepalen
wie in onze wijk mag rondlopen, want
wij beschermen. En daarvoor vragen we
geld.” Wie een eigen kleine negotie heeft
valt onder dat beschermgeld. Wie niet in
de wijk woont en er toch zomaar komt,
kan dat met de dood bekopen. (Jonge)
vrouwen zijn voor vrij gebruik; ouders
halen hun vijftienjarige dochters van
school op!
De bewoners spreken intussen wel van
bescherming. Kerkelijk terrein: kerk,
klooster, school, is tot op heden neutraal
terrein. De bendes respecteren namelijk
wat de kerken voor de armen doen. De

medewerkers moeten dan wel herkenbaar zijn aan kleding of embleem op de
auto. Als een mara uiteenvalt in twee
bendes, kan het gebeuren dat een school
een dependance moet openen, om de bewoners van een afgesplitst deel toch kans
op onderwijs te geven.

VERDWIJNINGEN
De regering heeft inmiddels eigen spelregels ontworpen, dit in samenwerking
met meneer Trump, en langs het parlement om. In juni 2019 trad de nieuwe regering van EL Salvador aan, en sindsdien
dalen de moordcijfers drastisch. Het aantal verdwijningen neemt echter even
hard toe, maar dat telt niet mee. In Honduras was dit al eerder aan de gang, daarom staat Honduras lager op de lijst van
gewelddadige landen. Trump verkondigt
sinds kort dat de drie landen Guatemala,
Honduras en El Salvador, zuidelijk van
Mexico dus, veilige landen zijn. Die kunnen migranten dus onder die drie landen
verdelen. Tevens is met Trump gedeald,
dat hij 200.000 Salvadoraanse migranten
uit de VS mag terugsturen. Het zal
Trump helpen bij zijn herverkiezing. In
El Salvador vraagt men zich wanhopig af
hoe het gaat uitpakken als dat werkelijk
wordt geëffectueerd.

POLITIE PATROUILLEERT IN MEJICANOS, EEN
VOORSTAD VAN SAN SALVADOR, SEPTEMBER 2018

De situatie is wanhopig. De grote vraag
is hoe je een dergelijk uit de hand gelopen geweld weer kunt indammen. Niet
als oplossing van alles, maar het Centrum Bartolomé de las Casas (CBC) dat
al 13 jaar in Mejicanos werkt, kon de laatste drie jaar met Nederlandse hulp een
vrij groot sociaal project realiseren. Na
uitwisseling van herinneringen tussen
generaties in een wijk, werd een plek met
al een bestaande muurschildering uitgebreid met een heel systeem van collectieve muurschilderingen.
Nu is die plek een gemeenschapspark
aan het worden, waar altijd mensen
rondhangen, kinderen spelen, jongeren
voetballen. Op deze plek, die sterker
blijkt dan een mara-bende, groeit in de
wijk de sociale samenhang. In een andere
wijk die niet zo’n open ruimte heeft, is
een schoolplein voor dat doel beschikbaar gesteld. Nu wordt voortgewerkt aan
de sociale cohesie. Iedereen weet: dat zal
de weg worden. Maar dat gaat wel een
lange weg worden.
Yosé Höhne Sparborth

VREDESMAGAZINE nr. 2-2020

17

VredesMagazine2-2020

Oost-Duitsland,
Altengrabow.
Russisch
schietterrein
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Relics of the Cold War
M

artin
Roemers
fotografeerde
iconen uit de
Koude Oorlog.
Deze en meer
foto’s zijn tot 6 mei
te zien in Museum
Fundatie, locatie
Kasteel het
Nijenhuis. Voor
meer info:
www.defundatie.nl

West-Duitsland, Marienthal.
Ondergrondse atoomschuilkelder
voor de West-Duitse
regering en bondskanselier
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Oost-Duitsland, Jüterbog.
Russisch militair ziekenhuis

Letland, Liepaja.
Bunker in de Oostzee op
een Sovjet marinebasis
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VredesNieuws
Wilt u het nieuws van en voor de
vredesbeweging sneller en uitgebreider?
Abonneer u dan gratis op onze

e-mailnieuwsbrief VredesNieuws via:
www.vredesbeweging.nl/nieuws/
aanmelden.php

VredesMagazine wordt gratis
toegezonden aan leden van het
HVP, Pais en ook aan donateurs
van Stop de Wapenwedloop en
VD AMOK. Als u VredesMagazine regelmatig op uw
deurmat wilt vinden kunt u dus
lid of donateur worden van een
of meer van deze organisaties.
Zie de beschrijvingen op deze
pagina. Een abonnement
zonder ergens lid of donateur
van te worden is ook mogelijk
via opgave aan:
VredesMagazine, Ezelsveldlaan
212, 2611 DK Delft of
info@vredesmagazine.nl

Het Vredesmagazine en zijn organisaties
VD AMOK
Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht
030 8901341, www.vdamok.nl

015-7850137. Twitter: @vredesbeweging
Facebook: facebook.com/vredesbeweging

STOP DE WAPENWEDLOOP
VD AMOK is de voortzetting van de samenwerking tussen de
Vereniging Dienstweigeraars (VD) en het Antimilitaristies
Onderzoekskollektief (AMOK). We doen onderzoek op het gebied
van oorlog en vrede en leveren zo een bijdrage tot een radicale
vredesbeweging in de vorm van berichtgeving en analyses. Voor
VredesMagazine maken wij de onderzoeksdossiers.
Giften ter ondersteuning van ons documentatiecentrum
en kantoor (waar ook Vredesmagazine wordt gemaakt) zijn
welkom op NL28INGB 0005 5676 07 t.n.v. VD AMOK Utrecht.
Twitter: @keesamok sinds vijf jaar vrijwel dagelijks tweets over
kernwapens, wapenhandel en militaire interventies.
Blog: troepenbewegingen.blogspot.nl – enkele malen per week
berichten over militaire bases, troepenverplaatsingen, bewapening
en geheime diensten.

HAAGS VREDESPLATFORM
Secretariaat: Jan Bervoets, Valkenboskade 461,
2563 JC Den Haag, tel 070-3922102
e-mail: jan.bervoets@casema.nl
website: www.haagsvredesplatform.nl

Stop de wapenwedloop is van oorsprong een
"samenwerkingsverband", ontstaan bij de
opkomst van de massabewegingen, zoals
tegen de neutronenbom aan het eind van de
jaren zeventig jaren en die tegen de plaatsing
van kruisraketten, bijna 30 jaar geleden.

Het vraagstuk van de strijd tegen oorlog heeft vele facetten. Hoe
oorlog bestreden moet worden, daarover zullen wel verschillende
benaderingen blijven bestaan. Maar deze strijd moet wel
plaatsvinden, en daartoe blijft een boven partijen en richtingen
uitstijgende vredesbeweging een noodzaak.

WILPF- WOMEN’S INTERNATIONAL
LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM
Laan van Nieuw Oost-Indië 252,
2593 CD, Den Haag tel: 070 3974682
(secretariaat) of 0345 615105 (penningmeester),
e-mail: info@wilpf.nl

HUMANISTISCH VREDESBERAAD
VREDESBEWEGING PAIS
Vredesbeweging Pais is de Nederlandse tak
van War Resisters’ International. Onze wortels
gaan terug tot de Eerste Wereldoorlog.

Vredesbeweging Pais staat voor het ideaal van een wereld zonder
oorlog en voor een geweldloze, duurzame en rechtvaardige samenleving. We zijn daarvoor op vele manieren actief in Nederland en
via de WRI in de hele wereld. Wilt u lid worden, ons steunen of zelf
meedoen, kijk dan op: www.vredesbeweging.nl of bel:
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Postbus 235, 2300 AE Leiden, 06-47139247,
e-mail: info@humanistischvredesberaad.nl
website: www.humanistischvredesberaad.nl
met actualiteit rond conflicten.

Voor de komende activiteiten zijn nieuwe bestuursleden
en donaties heel welkom.
NL29INGB0000079911 t.n.v. Humanistischvredesberaad te
Alphen.
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Onderdelen voor
de oorlogsvoering
Op het moment dat de oorlog aan de Europese deuren klopt, is Brussel zelfs niet in
staat een besluit te nemen over een gemeenschappelijk wapenembargo tegen Turkije.
Er was een tijd dat de Europese Unie beschouwd werd als voorbeeld dat een andere
veiligheidspolitiek mogelijk was. Dat veiligheid gebaseerd kon zijn op de kracht van
onderhandelingen in plaats van militair geweld. Maar op dit moment – nu twee
programma’s op stoom komen om de defensie-industrie te ondersteunen – verliest
Europa in snel tempo zijn witte duivenveren. Het Europese Defensiefonds (EDF) en het
Verdrag van Aken wijzen op een heel andere mentaliteit in Brussel.

E

lzbieta Bienkowska, het vertrekkende Poolse lid van de Europese
Commissie, benadrukte onlangs
dat de 10 miljard dollar, die wordt uitgetrokken voor het Europese Defensiefonds een van de belangrijkste prestaties
van de Commissie in de laatste vijf jaar is
geweest. Ze zei dat dit bedrag gering is in
vergelijking met de omvang van de hele
Europese defensie-industrie, maar toch
meer dan symbolisch. Voor het eerst in
de geschiedenis zijn de lidstaten van de
EU het eens geworden om samen te werken op het gebied van defensie.
In de zomer van 2019 schreef Philippe
Leymarie in het Franse intellectuele

Soms is het handiger
je te verbergen
achter een ander land
maandblad Le Monde Diplomatique
over Europese defensiepolitiek en vroeg
zich af of het Europese Defensiefonds beperkt zou blijven tot Europese bedrijven.
“Of zal het wijd opengesteld worden, zoals bepleit door Nederlandse liberalen,
Duitse sociaaldemocraten, de regering
van Polen en functionarissen van de VS,
die de EU al hebben bedreigd met vergelding als Amerikaanse bedrijven worden
uitgesloten.”
De website Politico meldde in november voorstellen van de Benelux-landen
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om spelers van buiten de EU te betrekken
bij de 34 Europese samenwerkingsprojecten van PESCO. Het zou op zijn minst
opmerkelijk zijn als een fonds, dat wordt
gepresenteerd als noodzakelijk voor de
versterking van de Europese wapenindustrie, de industrie van de VS zou gaan
financieren. Maar met of zonder de VS,
Europa is zijn beleid aan het militariseren.

VERDRAG VAN AKEN
Ondertussen waren Frankrijk en Duitsland druk bezig een as te vormen op het
gebied van economische, buitenlandse
en defensie(industrie)politiek in de
vorm van het Verdrag van Aken. Onderdeel van dit verdrag is een regeling voor
de tegenstrijdige wapenexportpolitiek
van beide landen. Er zijn eerder pogingen geweest om dit probleem op te lossen
in een aantal specifieke gevallen, maar
het Verdrag van Aken lijkt van meer algemene aard en gaat een stuk verder. De
Franse krant La Tribune merkte op dat
“de tot nu toe uiterst gespannen betrekkingen tussen Duitsland en Frankrijk op
het gebied van wapenexporten lijken te
kalmeren. Dat blijkt uit de beslissing van
Berlijn om de verkoop aan de Verenigde
Arabische Emiraten van twee korvetten
van Naval Group Gowind met Duitse
motoren van MTU niet te belemmeren.”
In september berichtte de Times: “President Macron en Angela Merkel hebben
een poging gedaan om de Frans-Duitse
wrijving over wapenexporten – vooral
die naar Saoedi-Arabië – te verlichten
door het tekenen van een geheime overeenkomst. Het akkoord moet een einde
maken aan de Berlijnse blokkade bij de

levering van Franse wapens met Duitse
onderdelen aan landen met een twijfelachtige staat van dienst op het gebied van
mensenrechten.” En hierbij verwijst de
Britse krant naar een bijlage bij het verdrag.
Wapenhandel is een belangrijke prioriteit, die direct verband houdt met gezamenlijke wapenproductie. De Fransen
hebben namelijk in het algemeen een
heel liberaal wapenexportbeleid, terwijl
Duitsland veel striktere normen hanteert. Zo heeft Duitsland sinds 2016 wapenleveranties aan Ankara beperkt,
vooral na het Turkse militaire offensief
tegen de regio Afrin in het noorden van
Syrië. Frankrijk gaat daarentegen gewoon door met exporteren. Tussen 2014
en 2016 was Turkije de 13e importeur
van wapens ter wereld in omvang. Dankzij het verdrag van Aken zal Duitsland
volgens Die Zeit niet langer gezamenlijke
wapenprojecten blokkeren en omgekeerd zal Frankrijk Duitse exporten niet
tegenhouden (hoewel dat sowieso momenteel onvoorstelbaar is). Op dit moment wordt aangenomen, dat volgens
het verdrag de partij die betrokken is bij
minder dan 20% van de waarde van een
contract, afziet van invloed op het besluit
om de wapens te exporteren. Er wordt
nog gesleuteld aan de juridische formuleringen en de onderhandelingen met
Parijs zijn “grotendeels afgerond, maar
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van de regering van de oorspronkelijke
leverancier.” Maar soms is het handiger
om je te verbergen achter een ander land
(althans publiekelijk) in plaats van een
controlemechanisme te ontwikkelen.
Terwijl Duitsland en Frankrijk tenminste
de besluitvorming over gezamenlijke
projecten regelen. lijkt de trans-Atlantische samenwerking op het gebied van
wapens uitsluitend een kwestie te zijn
van het bondgenootschap.

EUROPESE RONDE TAFEL

we willen niet vooruitlopen op het resultaat van de afsluitende besprekingen,” aldus het Duitse ministerie van Economische Zaken.
Momenteel bombarderen Turkse F-16
vliegtuigen het noorden van Syrië. Die F16s zijn ontworpen door Lockheed Martin. Maar toen Lockheed ze verkocht aan
zijn klanten, bedongen veel van hen –
waaronder lidstaten van de EU – compensaties als onderdeel van de koopovereenkomst. Zo worden bijvoorbeeld “van
Israël tot Indonesië en van Turkije tot
Taiwan F-16s ingezet met Nederlandse
onderdelen,” aldus Frank Slijper, destijds
van de Nederlandse Campagne tegen
Wapenhandel, in 2003. Onlangs werden
er aan de Nederlandse regering vragen
gesteld over de leveranties van militaire
onderdelen (87% van de totaal Nederlandse militaire export ter waarde van
750 miljoen euro in 2018). De staatssecretaris voor buitenlandse handel antwoordde dat in het geval van export aan
bondgenoten, deze beschouwd worden
als eindbestemming wanneer de uiteindelijke eindbestemming niet duidelijk is.
Niettemin was tussen de VS en Nederland overeengekomen dat wederuitvoer
van “defensieproducten en -diensten,
waaronder technische informatie met
origine op het grondgebied van de andere partij alleen zal plaatsvinden met
voorafgaande schriftelijke toestemming

Dit zijpaadje op het gebied van trans-Atlantische samenwerking op het gebied
van defensie-industrie roept een aantal
vragen op met betrekking tot de inhoud
van het verdrag van Aken. Ten eerste, zijn
er overeenkomsten gesloten tussen Europese landen en de VS om wederuitvoer te
controleren en zo ja, welke? Wat zal de
positie van derde landen worden ten opzichte van de Frans-Duitse programma’s? Spanje is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van het Airbus concern en
neemt deel in de productie van het militaire transportvliegtuig A400M, waarvan
10% zijn uitgevoerd naar Turkije. Dit
roept ook de vraag op of en hoe het Duitse en Franse publiek zal worden geïnformeerd over de waarde en bestemming

Onderzoeksdossier

van onderdelen bij gezamenlijk geproduceerde wapensystemen. Zal er verslag
worden uitgebracht aan andere leden van
COARM?
Merkel en Macron hebben in oktober
samen gedineerd met de ‘Europese Ronde Tafel’ in Toulouse bij Airbus. Dit is een
pressiegroep waar de leiders van grote
Europese defensiebedrijven inzitten. Ze
hebben gesproken over “een Europese industrie- en innovatiepolitiek met meer
ambitie.” Terwijl Europa op weg is naar
een militair-industriële politiek kunnen
we die etentjes beter goed in de gaten
blijven houden.
Martin Broek
Op 15 oktober 2019 in het Engels verschenen op
het blog Broekstukken

VERKLARENDE BEGRIPPEN:
PESCO Permanent Structured Cooperation – het
deel van het Europese Unie veiligheids- en
defensie beleid waarin 25 van de 28 nationale
gewapende legers structurele integratie nastreven.
COARM Conventional Arms Exports – De
werkgroep over Conventionele Wapenexport doet
het werk aangaande export controle rond
conventionele wapens.

Europees Netwerk tegen Wapenhandel
ENAAT bijeen in Amsterdam

O

p 28 februari houdt het European
Network Against Arms Trade (ENAAT)
zijn jaarlijkse vergadering op het Transnational Institute (TNI) in Amsterdam. Deze
bijeenkomst begint zoals gewoonlijk met
landenrapporten van de aangesloten
organisaties over de stand van zaken met
betrekking tot de wapenleveranties, het
wapenexportbeleid en de kampanjes in de
verschillende landen.
Vervolgens komen onder meer aan de
orde de scheepsberichten over de manier
waarop wapentransporten als die van het
schip Bahri Yanbu naar Saoedi-Arabië
achtervolgde worden, de gezamenlijke
actiedag tegen wapenleveranties voor de
oorlog in Jemen op 25 maart a.s., de
Brusselse agenda, de juridische procedures
bij het Internationaal Strafhof, de Europese
richtlijn op het gebied van wapenexport, de
gezamenlijke wereldwijde actie op de dag

tegen bewapeningsuitgaven van het
International Peace Bureau (IPB), het thema
veiligheid en klimaatverandering en
huishoudelijke aangelegenheden van het
netwerk.
Aanwezig zijn vertegenwoordigers van
organisaties uit België, Duitsland, Finland,
Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje,
Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden
en Zwitserland.
De dag tevoren is er een openbare
bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger onder het
motto Let’s talk about War, georganiseerd
door Stop Wapenhandel, het Transnational
Institute en Het Aktiefonds. Hier zal
gesproken worden over de nationale
veiligheid als religie van onze tijd, waar
militaire inzet steeds dienst doet als
verlossing van onze westerse zonden met de
secretaris-generaal van de NAVO als profeet.

(KK)
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Frontex in startblokken
voor eigen aankopen
Het Europese grensbewakingsagentschap
Frontex krijgt de komende zeven jaar 2,2
miljard euro te besteden voor het aankopen en
leasen van eigen materieel. Dit blijkt uit het
nieuwe Multi-annual Financial Framework, de
zevenjaars EU-begroting voor de jaren 20212027. Frontex wordt daarmee een belangrijke
nieuwe speler op de internationale
grensbewakingsmarkt.
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Cartoon: Latuff

T

ot nu toe was Frontex voor groter
materieel voor operaties, met name schepen en helikopters, volledig afhankelijk van wat EU-lidstaten ter
beschikking stelden. Die kwamen hun
toezeggingen nogal eens niet na.
Aan de andere kant lobbyde de militaire industrie al langer voor een grotere rol
voor Frontex, inclusief het aanschaffen
van eigen materieel. Dit leidde al in 2011
tot de mogelijkheid voor eigen aankopen
door Frontex. Bij gebrek aan budget
kwam daar eerst nog niet veel van terecht. Maar het kwam serieus in beeld
vanaf de zogenaamde vluchtelingencrisis
in 2015, toen het agentschap fors meer
taken en bevoegdheden kreeg. Frontex
ging aan de slag met een aankoopbeleid
en het voorbereiden van tenders, uitnodigingen aan bedrijven om offertes uit te
brengen. En vanaf volgend jaar komt dus
ook een eigen budget beschikbaar.
Voor het aankopen van schepen, vliegtuigen en helikopters is een paar miljard
nog steeds een bescheiden hoeveelheid
geld. In eerste instantie was Frontex
daarom vooral gecharmeerd van de mogelijkheid gezamenlijk met lidstaten materieel aan te kopen. Later bedacht men
dat dit toch te ingewikkeld zou worden
en verschoof de voorkeur naar het leasen
van materieel, waarbij bijvoorbeeld onderhoud een verantwoordelijkheid van
het betreffende bedrijf zou blijven. Alleen voor specifieke, niet met name genoemde, complexe systemen zou er gekozen worden voor kopen. Daarbij speelt
ook mee dat Frontex niet afhankelijk wil
worden van niet-Europese bedrijven.
Naast de Frontex aankopen financiert

de EU ook materieelaanschaf van lidstaten - met name schepen, helikopters en
voertuigen. Het EU-grensbewakingsfonds hiervoor verandert echter ook. Het
Internal Security Fund - Borders, wordt
vanaf 2021 het Integrated Border Management Fund. Dit nieuwe fonds verplicht de lidstaten het materieel een deel
van het jaar ter beschikking te stellen
voor Frontex-operaties. De eerdere vrijblijvendheid is dan dus verdwenen.

DRONES
Hoe dit in de praktijk allemaal uit gaat
pakken zal vanaf volgend jaar goed zichtbaar worden. Inmiddels hebben zowel
Frontex als lidstaten al de eerste tenders
uitgebracht en contracten gesloten. Zo
huurde Frontex voor 6,4 miljoen euro
het Israëlische IAI en het Italiaanse Leonardo in voor een proef met drones voor
surveillancevluchten boven de Middellandse Zee. Een ander al langer lopend
contract voor surveillancevluchten met
bemenste vliegtuigjes werd voor ruim 50
miljoen euro verlengd en uitgebreid. Het
Nederlandse EASP Air is één van de betrokken bedrijven.

Voor kleinere bedragen schafte Frontex onder meer warmtebeeldcamera’s
en hartslagdetectoren aan. Roemenië,
Griekenland en Letland kochten met in
totaal bijna 80 miljoen euro EU-financiering patrouilleschepen. Frontex heeft
op zijn verlanglijst voor de komende jaren nog onder andere een eigen patrouilleschip, mobiele surveillancediensten en
voertuigen voor ‘migratiemanagement’
staan.
Dat de EU de komende jaren miljarden gaat steken in het aankopen van materieel voor grensbewaking voor Frontex
en lidstaten is tekenend voor de obsessie
met het buiten Europa houden van
vluchtelingen. In de praktijk leidt dit tot
meer geweld en meer gevaar voor vluchtelingen, die richting moeilijkere migratieroutes gedwongen worden en in de
handen van criminele mensensmokkelnetwerken worden gedreven. De enige
winnaars zijn de wapen- en securitybedrijven die de nieuwe lucratieve orders
van Frontex en EU-lidstaten binnenslepen.
Mark Akkerman
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Acties tegen
schepen
met wapens
voor SaoediArabië
Saoedi-Arabië is de belangrijkste klant voor
wapens uit de EU. Daarmee vecht het
koninkrijk onder meer de verschrikkelijke
oorlog in Jemen uit, terwijl het dictatoriale
regime ook de eigen bevolking met harde hand
onderdrukt.

O

ndanks vele oproepen voor
een wapenembargo, zelfs door
het Europees Parlement, is er
geen sprake van een EU-wapenexportverbod en blijven veel landen de wapens
voor oorlog en repressie leveren. Slechts
enkele landen, waaronder Duitsland en
Nederland, voerden uiteindelijk een stop
op wapenexporten in. Een onvolledige
stop: zo houdt de Nederlandse regering
doorvoer van munitie naar Saoedi-Arabië via de Rotterdamse haven niet tegen.
Vredesactivisten, onder meer van bij
ENAAT aangesloten organisaties, en vakbondsleden in diverse EU-landen nemen
daarom zelf het heft in handen en proberen wapentransporten per schip naar Saoedi-Arabië onmogelijk te maken. Dat
land stuurt er regelmatig eigen schepen
van het nationale scheepvaartbedrijf
Bahri op uit om wapens op te halen in
Europa en de Verenigde Staten.
De protesten begonnen in mei 2019,
nadat het Franse onderzoekscollectief
Disclose had ontdekt dat Franse wapens
op een schip van Bahri geladen zouden
worden. De Bahri Yanbu had al wapens

opgehaald in Antwerpen, maar werd in
Le Havre opgewacht door activisten en
besloot na twee dagen niet aan te meren.
In het Spaanse Santander werden vervolgens militaire goederen opgepikt, die
volgens de Spaanse regering niet voor de
oorlog in Jemen bedoeld waren. Bij de
volgende stop, in het Italiaanse Genua,
blokkeerden vakbondsleden het laden
van twee generatoren op het schip. “Wij
zullen ons niet medeplichtig maken aan
wat er in Jemen gebeurt,” aldus een verklaring van vakbondsleiders.

FEBRUARI 2020
Op zaterdag 1 februari jl. organiseerde de
Belgische organisatie Vredesactie een
protestactie in de haven van Antwerpen
waar een paar dagen later de Bahri Yanbu
vanuit Bremerhaven werd verwacht. “De
haven van Antwerpen is een draaischijf
voor de bewapening van de oorlog in Jemen. Uit onderzoek van Knack en Le Soir
bleek dat in 2018 en 2019 voor maar liefst
53 ton aan explosieven en munitie opgepikt werd door de Bahri schepen met bestemming Saoedi-Arabië,” aldus Vredesactie. De protestactie leidde ertoe dat het
schip besloot niet aan te meren. Vervolgens zette de Bahri Yanbu koers naar het
Verenigd Koninkrijk, waar het wederom
vanwege protesten afzag van het oorspronkelijke plan om Tilbury aan te doen
en vervolgens in Kent terecht kwam. De
Britse Campaign Against Arms Trade

protesteerde tegen de komst van het
schip en vroeg om juridisch onderzoek
naar de verhouding tot de door het gerechtshof opgelegde stop op wapenexporten naar Saoedi-Arabië.
De volgende aanleghaven in februari
was het Franse Cherbourg. Op het moment van aankomst lagen er twee Franse
marineschepen pal voor de haven. Of dat
verband houdt met de komst van het wapenschip is niet duidelijk, het zal in ieder
geval niet slecht uitgekomen zijn in het
kader van het ontmoedigen van acties op
het water. Tientallen mensen protesteerden in de haven, waar het schip ‘s nachts
onder zware politiebewaking met onbekende goederen geladen werd en vervolgens naar Bilbao vertrok. Daar herhaalden zich de gebeurtenissen van Cherbourg: protesten in de haven en een geheimzinnige belading. Op het moment
van schrijven is het schip onderweg naar
Genua, terwijl een volgend schip, de Bahri Jazan, alweer richting Bremerhaven
vaart.
De protesten, en vooral de samenwerking om deze op elke nieuwe aanlegplaats uit te voeren, hebben de wapentransporten naar Saoedi-Arabië nog niet
onmogelijk gemaakt, maar weten ze wel
flink te bemoeilijken. Het laat zien dat,
waar regeringen het laten afweten, grassroots verzet zin heeft.
Mark Akkerman
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DEN HAAG, 19 JANUARI 2017. CAMPAGNE TEGEN WAPENHANDEL ORGANISEERT PROTEST TEGEN DE RECHTSTREEKSE FINANCIERING
VAN WAPENS DOOR EU.

Waar moeten de Europese
wapenexporten
worden gecontroleerd?
De Europese Unie is na de VS de grootste
wapenexporteur ter wereld. Om deze export te
controleren hebben de EU-lidstaten een
gemeenschappelijk standpunt geformuleerd
voor de export van militaire goederen en
technologie (hierna genoemd “gemeenschappelijk standpunt”). Daarin is een vergunningsplicht vastgelegd voor wapenexport en
zijn ethische normen opgesteld met acht
criteria, waaraan vergunningaanvragen
moeten worden getoetst.

de nationale autoriteiten van de lidstaten. Maar hoewel EU-lidstaten dus een
juridisch bindend gemeenschappelijk
standpunt hebben, waarin inmiddels het
VN-wapenhandelsverdrag (ATT) is
geïntegreerd, worden Europese wapens
nog steeds verkocht aan landen die betrokken zijn bij oorlog of gewapende
conflicten of die mensenrechten schenden.

Wat kunnen we doen?

H

et land van bestemming moet
worden beoordeeld op zijn
houding ten aanzien van mensenrechten, vrede, internationale veiligheid en stabiliteit. De vergunningen voor
militaire exporten worden verleend door
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Wapenexporten naar Saoedi-Arabië en
de Verenigde Arabische Emiraten vormen een extreme schending van het gemeenschappelijk standpunt, omdat deze
landen scholen en ziekenhuizen in Jemen
bombarderen. Dat is evident in strijd
met alles waarvoor een ethisch wapenex-

portbeleid is opgezet. In een aantal landen hebben vredesgroepen nu hun regering hierover voor het gerecht gedaagd.
Inmiddels is echter duidelijk dat het gemeenschappelijk standpunt zo vol staat
met ongedefinieerde termen dat het
moeilijk is, zo niet onmogelijk, om op
grond hiervan te procederen. De vaagheid van het gemeenschappelijk standpunt wordt vaak over het hoofd gezien,
omdat meestal alleen de samengevatte
versie van de acht criteria wordt aangehaald in artikelen en overheidsdocumenten. De truc van het gemeenschappelijk
standpunt zit juist in de sub-artikelen bij
de criteria, die vol staan met juridisch
onbruikbare bijvoeglijke naamwoorden
als ‘duidelijk’ risico of ‘ernstige’ mensenrechtenschendingen. Een rechter kan
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niet beslissen of een mensenrechtenschending ‘ernstig’ is of het risico op wapenmisbruik ‘duidelijk’ is. Dat is een politieke inschatting, geen juridische grootheid.
Als gevolg hiervan worden rechtszaken
tegen wapenexportvergunningen meestal op procedurele grond gevoerd, waarbij
wordt getoetst of een aanvraag voor een
exportvergunning wel door de juiste autoriteiten op de juiste manier is verwerkt.
Rechters vermijden een inhoudelijke behandeling.
Voor de wapenindustrie is dit precies
de waarde van het gemeenschappelijk
standpunt. Onder het motto “wat niet is
verboden is toegestaan” is het voor overheden moeilijk om een exportvergunning op basis van het gemeenschappelijk
standpunt te weigeren.

Kunnen we het gemeenschappelijk standpunt
verbeteren?
Voorstellen voor een striktere formulering van het gemeenschappelijk standpunt zijn onlangs door de EU-lidstaten
afgewezen. En het is niet waarschijnlijk
dat herformulering in de toekomst meer
aanhangers zal vinden. Simpelweg omdat de tekst van het gemeenschappelijk
standpunt niet voor niets vaag is. De lidstaten zijn bewust een tekst overeengekomen die alle ruimte laat voor politieke
interpretatie.
Maar omdat evident is dat het Europese wapenexportbeleid niet deugt, worden
er andersoortige voorstellen ontwikkeld
om het te verbeteren. Vooral door de vergunningprocedure te verplaatsen van de
nationale naar de Europese overheid.
Onder andere D66 en PvdA en recenter
het (door het bedrijfsleven gefinancierde) Centre for European Reform hebben
alternatieven in deze zin geformuleerd.
Ook binnen de Groene partijen, waaronder GroenLinks, leven zulke ideeën. En in
het Europees Parlement, zoals blijkt uit
een resolutie van januari 2020 over de
uitvoering van het gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid.
De precieze inhoud van de voorstellen
varieert. Onder meer wordt voorgesteld
om de European External Action Service
(EEAS – het departement van ‘Buitenlandse Zaken’ van de EU) of het Europees
Parlement toezicht te laten houden op de
vergunningverlening. Of een commissie
van deskundige technocraten. Ook
wordt voorgesteld om de EU sanctie-

macht te geven over landen die het gemeenschappelijk standpunt schenden.
Dit alles zou het Europese wapenexportbeleid moeten ‘harmoniseren’, waarbij er
blijkbaar vanuit wordt gegaan dat dan de
strengst controlerende landen de norm
zullen worden. Terwijl de kans minstens
zo groot is dat de minst strenge controle
de norm zal worden. Wat de voorstellen
vooral gemeen hebben, is dat ze voorbij
gaan aan de reden waarom het gemeenschappelijk standpunt faalt.
Volgens de preambule wordt het gemeenschappelijk standpunt geacht “de
uitvoer van militaire technologie en uitrusting te voorkomen die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie of internationale agressie of kan bijdragen tot
regionale instabiliteit” en tegelijkertijd
moet het gemeenschappelijk standpunt
ook “een Europese technologische en industriële defensiebasis versterken, om bij
te dragen aan een gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid, met name het gemeenschappelijk Europees veiligheids- en defensiebeleid.” Dat het gemeenschappelijk standpunt faalt, komt
omdat het tweede doel belangrijker
wordt geacht dan het eerste. Vooral in
een EU waar veiligheid steeds meer
wordt gedomineerd door een militaire
aanpak en waar lobbyisten uit de wapenindustrie voorstellen aanleveren voor beleidsdocumenten van de Europese Commissie.

Controle weghalen bij nationale
parlementen schadelijk
Partijen die het gemeenschappelijk
standpunt willen verbeteren door de vergunningsprocedure van lidstaatniveau
naar Europees niveau te brengen, gaan er
ten onrechte van uit dat het gemeenschappelijk standpunt niet werkt omdat
nationale regeringen de regels overtreden of omdat er geen sancties zijn op
overtredingen. Maar de vage en flexibele
regels kunnen nauwelijks worden overtreden.
Het weghalen van de procedure bij nationale autoriteiten zal leiden tot een
minder transparant proces en minder
mogelijkheid voor maatschappelijke organisaties om het beleid te beïnvloeden.
In veel lidstaten is wapenexport een vast
onderwerp van parlementair debat, vaak
als gevolg van maatschappelijke druk
vanuit vredes- en mensenrechtengroepen. Onlangs is deze parlementaire rol
nog verbeterd, doordat grote wapenex-
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porteur Duitsland het debat over wapenexport verplaatste van de geheime Bundessicherheitsrat naar de openbare
Bondsdagvergadering. Door exportvergunningen voor wapens onder Brusselse
controle te brengen worden de democratische organen waar burgers kunnen opboksen tegen commerciële en militaire
belangen verzwakt. Het zou goed zijn als
het Europees Parlement meer aandacht
gaat schenken aan wapenexport, maar
gezien zijn zwakke, democratische positie mag dat niet ten koste van nationale
debatten gaan. Maar nationale overheden zullen dat wellicht wel willen. Met
het argument dat beleid al op EU-niveau
wordt gecontroleerd, kunnen nationale
parlementen worden genegeerd door regeringen die graag wapens exporteren.
Niet dat alle landen actieve parlementen hebben op dit onderwerp. In sommige landen, zoals Frankrijk of Tsjechië, is
het nationale parlement nauwelijks betrokken bij de controle op de wapenexport. Deze landen moeten worden geholpen hun parlementen te overtuigen deze
rol op zich te nemen, in plaats van deze
rol volledig over te dragen aan ‘Brussel’.
Het is onwaarschijnlijk dat controle
door de EEAS op de vergunningprocedure voor wapenexport voor een land als
Frankrijk zal leiden tot een striktere interpretatie van het gemeenschappelijk
wapenexportbeleid van de EU. Zo werkt
de EU niet. Vooral voor grote lidstaten is
de EU bereid haar eigen regels over het
hoofd te zien. Bedenk bijvoorbeeld hoe
Frankrijk de EU-regel van een maximaal
begrotingstekort van 3% van het Bruto
Binnenlands Product naast zich neer kan
leggen.
Het idee van een comité van EEAStechnocraten, dat toezicht houdt op de
wapenexport zal het einde van ethisch en
transparant wapenexportbeleid betekenen. Het is zeer waarschijnlijk dat de ‘experts’ uit de wapenindustrie en het leger
afkomstig zullen zijn, en dat de commissie geheim zal zijn. Zoals nu ook het geval
is met het adviserend comité en de ethische beoordeling die de Commissie – onder druk van vredesgroepen - heeft toegevoegd aan het Europees Defensiefonds. Ook is de controle op de besteding
van het Europees Defensiefonds weggehaald bij het Europees Parlement. Van
een tendens van meer democratisering
en openheid is in elk geval op het terrein
Lees verder op pagina 29
nr.2-2020
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Britse wapenexport naar Saoedi- Ar
Het was een historisch vonnis. Afgelopen
zomer verklaarde het Britse Hof van Beroep
dat het besluit van de Britse regering om
wapenleveranties naar Saoedi-Arabië toe te
laten, onrechtmatig was, omdat Saoedi Arabië
oorlog voert in Jemen en de Britse regering
Saoedi-Arabische inbreuken op het
internationale humanitaire recht niet heeft
beoordeeld.

D

e uitspraak werd gedaan in een
zaak die aangebracht was door
de Campaign Against Arms Trade (CAAT), samen met Amnesty International, Rights Watch U.K. en Human
Rights Watch. Het was in de woorden van
Lucy Claridge van Amnesty “een zeldzaam voorbeeld van goed nieuws voor
het volk van Jemen.”
Woordvoerder Andrew Smith van
CAAT verwelkomde de uitspraak, “maar
er had geen rechtszaak voor nodig moeten zijn om de regering te dwingen zijn
eigen regels in acht te nemen.”
“Het Saoedische regime is een van de
gewelddadigste en meest repressieve ter
wereld en toch is het al tientallen jaren
lang de belangrijkste afnemer van wapens die worden geproduceerd in het
Verenigd Koninkrijk. Ongeacht wat voor
wreedheden het begaat, het Saoedische
regime kan rekenen op de kritiekloze politieke en militaire steun van de Britse regering,” aldus Smith.“De wapenexporten
moeten onmiddellijk stoppen.”
Claridge van Amnesty vierde de beslissing als “een grote stap in de richting van
het voorkomen van verder bloedvergieten,” en merkte op dat “dit de eerste keer
is dat een rechtbank in het Verenigd Koninkrijk het risico heeft erkend van
doorgaan met het kwistig leveren van
militaire uitrusting aan Saoedi-Arabië
om in Jemen te gebruiken.”
Bij de aankondiging van het vonnis in
Londen zei de voorzitter van het Hof
(Master of the Rolls), Sir Terence Etherton dat de regering “geen uiteindelijke
beoordeling had gegeven, en zelfs niet
een poging daartoe, over of de door Saoedi-Arabië geleide coalitie het internationale humanitaire recht had geschonden tijdens het conflict in Jemen.”
Het Hof vond dat de regering “irrationeel en daarom onrechtmatig” had ge-
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handeld door exportvergunningen voor
militaire uitrusting af te geven zonder
een dergelijke beoordeling van de Saoedische aanval op Jemen.
Het Hof gaf minister voor internationale handel, Liam Fox, opdracht onmiddellijk te laten onderzoeken hoe de Saoedi’s de Britse wapens gebruiken.
De VN noemt de situatie in Jemen de
ergste humanitaire crisis ter wereld.

OORLOGSMISDADEN
Amnesty legde uit dat “uitgebreide en geloofwaardige rapportages, waaronder
Amnesty’s eigen onderzoek in Jemen
aantonen dat uitrusting en wapens die
identiek zijn aan die welke zijn geëxporteerd door het Verenigd Koninkrijk,
waaronder wapens van Britse makelij,
herhaaldelijk zijn gebruikt voor ernstige
schendingen van het internationale humanitaire recht met inbegrip van mogelijke oorlogsmisdaden.”
“Tijdens een al vier jaar durende verwoestende oorlog heeft de door SaoediArabië geleide coalitie duizenden burgers gedood, en huizen, scholen en ziekenhuizen met ongerichte luchtaanval-

len platgebombardeerd,” aldus Claridge
die de minister opriep het door het Hof
gelaste onderzoek “als van grote urgentie” op te vatten, hetgeen zou resulteren
in het opschorten van de exportvergunningen voor wapens.”
Minister Fox zei tegen parlementsleden dat de regering “geen nieuwe vergunningen voor export naar Saoedi-Arabië en zijn coalitiegenoten zal afgeven
voor wapens die gebruikt zouden kunnen worden bij het conflict in Jemen” en
ondertussen de gevolgen van het oordeel
van het Hof zou overwegen en in beroep
gaan.
Partijleider van Labour, Jeremy Corbyn, riep op Twitter de Conservatieve regering op om het oordeel te accepteren.
“De Britse advisering, hulp en wapenleveranties voor de Saoedische oorlog in
Jemen is een schandvlek voor ons land,”
schreef de oppositieleider. “De wapenverkoop aan de Saoedi’s moet onmiddellijk stoppen.”
Columnist van de Guardian Owen Jones twitterde: “Dit is zo‘n ongelooflijke
overwinning. De ultieme schande waarbij de Britse regering een dictatuur van
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di- Arabië onrechtmatig
LONDEN, 31 JANUARI 2018, PROTEST
TEGEN BRITSE EXPORT
VAN WAPENS NAAR SAOEDI-ARABIË

werd vermoord op een Saoedisch consulaat – waarbij zowel de inlichtingendiensten van de VS als onderzoekers van de
VN tot de conclusie kwamen dat de
moord waarschijnlijk georkestreerd
werd door Saoedische topfunctionarissen.

Foto: Alisdare Hickson

MEDEPLICHTIG

massamoordenaars bewapent – die Jemen in de ergste humanitaire crisis ter
wereld heeft gedompeld en onze wapens
heeft gebruikt om kinderen af te slachten
– is gestopt.”
“We hopen dat dit het einde betekent
van dit hoofdstuk van schandelijke straffeloosheid en leidt tot toenemende
nauwkeurige inspectie door andere grote
wapenleveranciers van Saoedi-Arabië
zoals Frankrijk en de VS,” zei Claridge
van Amnesty. “We blijven oproepen alle
wapenleveranties onmiddellijk op te
schorten voor alle partijen in het conflict
in Jemen.”

KHASHOGGI
Terwijl activisten tegen oorlog vanaf het
begin vier jaar geleden alarm hebben geslagen over het toestaan door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de VS van
wapenverkopen en het leveren van bijstand aan de door de Saoedi’s geleide coalitie in Jemen zijn de regeringen van deze landen in toenemende mate het voorwerp van kritiek geworden sinds de journalist van de Washington Post, Jamal
Khashoggi, vorig jaar op brute wijze

Eerder dit jaar berichtten verschillende
Franse media en The Intercept over uitgelekte documenten van de Franse militaire inlichtingendienst die “laten zien
dat Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten in overweldigende mate
afhankelijk zijn van in het Westen geproduceerde wapensystemen om hun verwoestende oorlog in Jemen te voeren.”
Die berichten kwamen kort nadat Congresleden een War Powers resolutie naar
president Trump stuurden waarvan de
bedoeling was een einde te maken aan de
medeplichtigheid van de VS aan deze
massaslachting.
In april sprak Trump een veto uit over
die resolutie – en in de daarop volgende
maanden werkte zijn regering hard om
het Congres te passeren en de producenten van de VS in staat te stellen nog meer
wapens aan Saoedi-Arabië en de Emiraten te verkopen. Hoewel de Senaat waar
de Republikeinen de meerderheid hebben nu heeft besloten wapenverkopen
naar Saoedi-Arabië te blokkeren, wordt
verwacht dat Trump ook deze resoluties
van een veto zal voorzien.
Na deze ontwikkelingen in het Verenigd koninkrijk en de VS kwam een
nieuwe analyse van het Armed Conflict
Location & Event Data Project (ACLED)
tot de conclusie dat “sinds 2015 de door
de Saoedi’s geleide coalitie en hun bondgenoten verantwoordelijk zijn voor meer
dan 8.000 van de geschatte 11.700 dodelijke slachtoffers van bombardementen
op burgers in Jemen.”
Jessica Corbett
Common Dreams

Vertaling: Kees Kalkman
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van wapenhandel en wapenindustrie
in Brussel niets te merken – integendeel
zelfs.
Voor de wapenindustrie is de waarde
van het gemeenschappelijk standpunt
dat undercutting (dwarsbomen) wordt
voorkomen: wanneer een land een uitvoervergunning voor een specifiek wapen voor een specifieke bestemming weigert, worden andere landen verondersteld de deal niet over te nemen. Een oncontroleerbaar en weinig transparant
Europees toezicht hierop zou de industrie niet slecht uitkomen. Het zou hen in
elk geval gedeeltelijk verlossen van gênante publieke discussies over hun gebrek aan een maatschappelijk verantwoord exportbeleid. Het is dus waarschijnlijk dat de lobby van de wapenindustrie – die veel invloed heeft op het
EU-beleid – voorstander is van controle
op EU-niveau, op voorwaarde dat dit
geen extra bureaucratische rompslomp
met zich meebrengt.

Harmonisatie of ondermijnen?
Terwijl vredes- en mensenrechtenorganisaties zich blind staren op het gemeenschappelijk standpunt staat het hele idee
van wapenexportcontrole inmiddels onder druk door de ambitie van de EU om
een militaire macht te worden. De controle over wapenonderdelen is al voor
een groot deel opgeheven, om de samenwerking tussen wapenbedrijven te vergemakkelijken. De Europese Commissie
heeft de mogelijkheid geschapen voor
globale of algemene vergunningen voor
bedrijven en gezamenlijke projecten, zoals de F-35. Waar componenten na de assemblage zullen eindigen is niet langer te
controleren door het land dat ze produceert.
Het Verdrag van Aken tussen de twee
grootste EU wapenexporteurs Duitsland
en Frankrijk (nu het Verenigd Koninkrijk
is vertrokken) is een nieuwe stap die de
nationale controle op de wapenexport
ondermijnt. Mogelijk zullen meer EUlanden bilaterale manieren gaan zoeken
om de regels te omzeilen. In het licht van
de Franse ambitie voor een militair sterke EU is een ethisch gefundeerd gemeenschappelijk standpunt over wapenexport
vooral lastig.
Wendela de Vries
Stop Wapenhandel
nr.2-2020
2-2020
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De uitkijkpost van ENAAT in
Brussel
In 2016 lanceerde ENAAT de campagne
‘Geen EU-geld voor de wapenindustrie’. We
wilden voorkomen dat de Europese Unie vanuit
haar begroting Research & Development (R&D)
activiteiten op het gebied van militaire
technologie ging subsidiëren.

V

roeger waren militaire goederen
uitgesloten van financiering
vanuit deze ‘gezamenlijke EUpot’, en als lidstaten gezamenlijke operaties op militair gebied wilden uitvoeren
moesten ze daar zelf voor betalen. Maar
in 2015 kwam het eerste voorstel om een
proefproject te starten voor de financiering van militaire research, al snel gevolgd door nieuwe voorstellen, waarbij
het om grotere bedragen ging. Dit was
het resultaat van jaren van volhardend en
discreet lobbywerk vanuit de wapenindustrie met steun van sommige lidstaten
en Europarlementariërs. Die voorstellen
werden opgediend als industriepolitiek
om de innovatie en concurrentiepositie
van de Europese wapenindustrie te ondersteunen.
In het begin was er geen enkele vredesgroep die hier aandacht aan besteedde,
omdat het niet onder hun traditionele
taakopvatting viel. Daarom besloot
ENAAT hier een prioriteit van te maken
en de fundamentele verschuiving in
doelstellingen van dit EU-project te onthullen. Daarnaast was het de bedoeling
de gevolgen van een dergelijke financiering voor de wapenexport en voor de
vrede duidelijk te maken.
De campagne #noEUmoney4arms
richtte zijn argumentatie op de EU, vooral om Europarlementariërs wakker te
schudden wat betreft de gevaren van deze vorm van financiering voor mensenrechten, vrede en veiligheid over de hele
wereld en ze op te roepen dit soort cadeautjes aan de wapenindustrie niet te
steunen. We deden bovendien belangrijk
onderzoek om de veel te grote invloed
van de wapenindustrie op deze ontwikkelingen bloot te leggen. We gebruikten
alle beschikbare middelen vanaf verzoeken op basis van de regels ten aanzien van
30
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openbaarheid van bestuur tot klachten
bij de Ombudsman, om de EU te verplichten transparanter te worden over
zijn betrekkingen met de wapenindustrie
en de praktische uitwerking van de financiering.
De campagne omvatte ook mediawerk
op Europees en nationaal niveau met
persberichten, opinieartikelen, interviews e.d. en het attenderen van de Europese burgers over wat er met hun belastinggeld stond te gebeuren, via onze petitie bij WeMoveEU en op de sociale media.
We probeerden ook het maatschappelijke bewustzijn op te vijzelen, niet alleen
bij de vredesbeweging, maar veel ruimer
bij de milieubeweging, mensenrechtengroeperingen, organisaties op het gebied
van transparantie en academici. Dit hele
terrein voorzagen we regelmatig van informatie over de stand van zaken. We
stelden ook gezamenlijk met deze groepen brieven op.
Helaas lukte het niet om deze financiering tegen te houden. Maar dankzij onze
campagne kwam er wel meer aandacht
van de media, meer kritisch debat in het
Europese parlement en meer betrokkenheid van andere opinieleiders. Dit leidde

tot twee belangrijke successen: de ontwikkeling van killer-robots werd uitgesloten van deze vorm van financiering en
vanaf 2021 zou er een vorm van specifieke ethische rapportage worden ingevoerd.
Momenteel wordt in de periode 20172020 590 miljoen euro afgehaald van civiele prioriteiten en bestemd voor militaire R&D. En vanaf 2021 gaat de EU bijna 13 miljard euro uittrekken voor het
European Defence Fund (EDF), een bedrag dat hoger is dan de humanitaire
hulpverlening door de EU!!
Onze campagne zal de bestedingen
van dit fonds nauwlettend in de gaten
houden, de lobby voor de wapenindustrie op de voet volgen, de druk op maximale transparantie opvoeren en elke
kans aangrijpen om het te controleren
door middel van ethische checks, kritische rapportage in het Europees Parlement, teneinde – waarom niet? – deze financiering na 2027 met hulp van sociale
bewegingen en burgerinitiatieven stop te
zetten.

Laëtitia Sédou
EU Programme Officer ENAAT
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Rapporten en andere publicaties
uit het netwerk van ENAAT
– Mark Akkerman, Hunted, Detained
and Deported – UK-French cooperation
and the effects of border securitisation
on refugees in Calais. Stop Wapenhandel
en Care4Calais, 2019
– Mark Akkerman, The business of
building walls. Centre Delas, TNI en
Stop Wapenhandel, november 2019
– Benjamin Baars, Nederlandse wapens
en Turks militair optreden. Stop Wapenhandel, februari 2017
– Martin Broek, Munitie voor oorlog in
Jemen, Stop Wapenhandel (Explosive
Stuff blog), april 2019
– Martin Broek, Joint Strike Fighter:
Oorlog vanaf zee. Stop Wapenhandel,
juni 2019
– Centre Delás, Arms trade, conflicts
and human rights. Analysis of European
arms exports to countries in armed conflict and human rights violation,
februari 2020
– Damocles 151, Robots tueurs: le
futur… c’est maintenant. Observatoire
des Armements, mei 2917
– Damocles 152, Coopération Sécuritaire France-Israël. Observatoire des
Armements, september 2017
– Tica Font Eduardo Melero, Spanish
Arms Exports 2017 – Asia and the
Middle East, the main destinations for

Spanish arms. Centre Delas, juni 2018
– Teresa de Fortuny, Xavier Bohigas,
European Defence Fund – The EU’s willingness to increase military spending
and encourage the arms sector. Centre
Delas, april 2019
– Jürgen Grässlin, Daniel Harrich,
Danuta Harrich Zandberg, Netzwerk
des Todes – Blutiger Handel, die kriminellen Verflechtungen von Waffenindustrie und Behörden. Heyne Verlag, München, 2015
– Barbara Happe, Kathrin Petz, Lauren
Schnor, Deutschland ist nicht isoliert!
Scheinheilige Argumente für ein Aufweichen der Rüstungs-Exportbeschränkingen gegen Saudi-Arabien. Urgewalt,
2019
– Maxim Plaisier, Ecologie & Bombes
Nucleaires. Agir pour la Paix, 2017
– Ainhoa Ruiz Benedicto, Guarding the
Fortress: the role of Frontex in the militarization and securitization of migratory flows in the European Union. Centre Delas, november 2019
– Bram Vranken, Hoe de wapenindustrie het Europees defensiebeleid kaapt.
Vredesactie, oktober 2017 – Over de
Europese wapenlobby en de ‘Group of
Personalities’
– Wendela de Vries, Fossil Wars, arms

trade and climate justice. Stop Wapenhandel, 2019
– David Wearing, A shameful relationship – US complicity in Saudi state violence. Campaign Against Arms Trade,
april 2016

DATABESTANDEN
– CAAT (Londen) – Gegevensbestanden over exportvergunningen, wapenbedrijven en beurzen –
www.caat.org.uk/resources
– Centre Delas (Barcelona) – Database
van militaire uitgaven, wapenindustrie
en wapenhandel van Spaanse staat en
internationaal database.centredelas.org/bbdd/?lang=en
– Stop Wapenhandel (Amsterdam) –
Overzicht van Nederlandse wapenhandel 2009-2018 en jaarrapportages –
www.stopwapenhandel.org/informatie/Nlwapenexporten08
– Vredesactie (Berchem) – Webpagina’s
ArmsTradeWatch met bedrijfsgegevens,
contractdata en eigendomsverhoudingen – armstradewatch.eu/en
– War Resisters’ International
(Londen) – Wereldwijd overzicht per
land over dienstplicht en dienstweigeren
– wri-irg.org/en/co/rtba/index.html

Stop Wapenhandel: deskundige vredesactivisten

S

top Wapenhandel doet onderzoek
en voert actie tegen wapenexport
en wapenindustrie. Europa is een grote
wapenexporteur en daarmee
medeverantwoordelijk voor veel geweld
in de wereld. Er is weinig democratische
controle op wapenhandel en er is veel
corruptie. We vinden het naïef om te
denken dat conflicten kunnen worden
opgelost met militaire middelen. Juist de
aanwezigheid van veel wapens maakt
dat niet naar andere oplossingen wordt
gezocht.
Stop Wapenhandel protesteert tegen
wapenexport naar ontwikkelingslanden,
ondemocratische regimes en

conflictgebieden. En tegen het
subsidiëren van wapenproductie en
export. We onderzoeken hoe de lobby
van de wapenindustrie het beleid
beïnvloedt. En we informeren
journalisten en politici. Dat doen we
inmiddels al 22 jaar.
Stop Wapenhandel is een egalitaire
organisatie met een klein betaald team
en een zeer bescheiden budget,
bijgestaan door vrijwilligers. De
inkomsten bestaan voor een groot deel
uit donaties. Daarnaast worden we
gesteund door onafhankelijke fondsen
en soms doen we onderzoek in
opdracht.

Stop Wapenhandel krijgt geen
overheidssubsidie. We bereiken veel met
bescheiden middelen, maar zonder uw
steun kan het niet! Help mee!
Geef op bankrekening:
NL11 TRIO 0390 407 380
Meld u aan voor onze nieuwsbrief via
de website www.stopwapenhandel.org
en blijf op de hoogte van acties en
wapenexportdeals. Luister en deel onze
podcasts. Samen kunnen we veel
bereiken. Als we niets doen, verandert er
niets.
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Het Europese netwerk van ENAAT

E

NAAT kent geen individueel lidmaatschap en er is geen internationaal secretariaat. Alle deelnemende organisaties hebben hun eigen
expertise en strategie, die past bij de
omstandigheden in elk land. Het netwerk is opgericht in 1984 op een internationale conferentie over wapenproductie en wapenhandel in Nederland.
Het netwerk heeft verschillende gezamenlijke kampanjes georganiseerd, zoals
Stop de Wapenexport naar Indonesië en
een kampanje tegen het gebruik van
exportkredieten voor militaire goederen. Momenteel loopt de ENAAT-kampanje NoEUmoney4arms. Het netwerk
komt meestal elk jaar bijeen, dit jaar in
Amsterdam.
Groepen en individuen die willen
deelnemen aan ENAAT kunnen contact
opnemen met de EU Programme
Officer van ENAAT voor inlichtingen
(info@enaat.org). De website van
ENAAT is te vinden op http://enaat.org/

BELGIË
Vredesaktie
Patriottenstraat 27 – 2600 Berchem
contact@vredesactie.be
www.vredesactie.be

Agir pour la Paix
35, rue Van Elewyck – 1050 Ixelles
info@agirpourlapaix.be
https://agirpourlapaix.be/

DUITSLAND
Aktion Aufschrei
Arndtstraße 31 – 70197 Stuttgart
kontakt@aufschrei-waffenhandel.de
www.aufschrei-waffenhandel.de
Urgewald
Marienstraße 19-20 – 10117 Berlin
barbara(at)urgewald.org
https://urgewald.org/

FINLAND
Rauhanliitto (Finse Vredesunie)
Rauhanasema, Veturitori 3 –
00520 Helsinki
rauhanliitto@rauhanliitto.fi
https://rauhanliitto.fi/
Suomen Sadankomitea ry
(Fins Comité van 100)
Rauhanasema, Veturitori 3 –
00520 Helsinki
sadankomitea@sadankomitea.fi
www.sadankomitea.fi/

FRANKRIJK
L’observatoire des armements
187 montée de Choulans –
69005 Lyon
cdrpc@obsarm.org
http://www.obsarm.org/
Stop Fuelling War
(Centre Quaker International)
114 rue de Vaugirard – 75006 Paris
stopfuellingwar(at)gmail.com
https://stopfuellingwar.org/en/

ITALIË
Rete Italiana per il Disarmo
info@disarmo.org
www.disarmo.org

NEDERLAND
Tekening: Philippe Sadzot

Stop Wapenhandel
Anna Spenglerstraat 71 –
1054 NH Amsterdam
info@stopwapenhandel.org
www.stopwapenhandel.org/

NOORWEGEN
Dit stripboek (52 pagina’s) is te
bestellen via www.grip.org
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Norges Fredslag
(Noors Vredesgenootschap)
Postboks 8922 Youngstorvet – 0028 Oslo

post@fredslaget.no
www.norgesfredslag.no

SLOWAKIJE
In‰titút ºudsk˘ch práv
(Instituut voor de Mensenrechten)
Karpatská 2 – 811 05 Bratislava
info@ludskeprava.sk
www.ludskeprava.sk

SPANJE
Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs
Carrer Erasme de Janer, 8 (Entresol despatx 9) – 08001 Barcelona
info@centredelas.org
http://www.centredelas.org

TSJECHIË
Nesehnutí (Onafhankelijke
Sociaal-Ecologische Beweging)
Tfiída Kpt. Jaro‰e 18 – 602 00 Brno
brno@nesehnuti.cz
http://nesehnuti.cz/

VERENIGD KONINKRIJK
Campaign Against Arms Trade
Unit 4, 5-7 Wells Terrace –
London N4 3JU
enquiries@caat.org.uk
www.caat.org.uk

ZWEDEN
Svenska Freds (SPAS)
Polhemsgatan 4 – S-112 36 Stockholm
info@svenskafreds.se
www.svenskafreds.se

ZWITSERLAND
Gruppe für eine Schweiz ohne Armee
Postfach 8031 Zürich
gsoa@gsoa.ch
www.gsoa.ch

INTERNATIONAAL
War Resisters’ International
5 Caledonian Road – London N1 9DX
info@wri-irg.org
www.wri-irg.org
Quaker Council for European Affairs
Quaker House, Square Ambiorix 50 –
1000 Bruxelles
office@qcea.org
www.qcea.org/
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KORTE BERICHTEN
Escalatie VS-Iran

P

resident Trump gaf de opdracht
voor een zogenaamde “beslissende
defensieve actie” in Irak om Qasem Soleimani, een belangrijke Iraanse militaire
leider, te vermoorden. Iran deed een vergeldingsaanval op VS-bases. Verdere escalatie dreigde. Inzittenden van een Oekraïens burgervliegtuig werden het indirecte slachtoffer.
In Nederland en elders kwam de vredesbeweging in actie. Er waren demonstraties in Amsterdam, Enschede en
Maastricht. Christian Peacemaker Teams
riep op tot een einde aan militaire escalatie en tot investeringen in diplomatieke
oplossingen. PAX riep de Nederlandse
regering op om geen fregat naar de Straat
van Hormuz te sturen. Ook wil PAX van
de VS terugkeer eisen naar het kernwapenverdrag met Iran.
In de VS waren er 75 demonstraties op
één dag en de vredesorganisatie War Resisters League gaf een verklaring uit
waarin zij de moord op generaal Soleimani veroordeelt als een imperialistische
daad en in strijd met het internationale
recht. Zij spreekt verder zorg uit over de
arrestatie van in de VS verblijvende Iraniërs.

Vredeslab

D

e Stichting Vredeseducatie maakte
een nieuwe interactieve tentoonstelling over vrede, vrijheid en burgerschap. In deze V-LAB Express worden
kinderen en jongeren uitgedaagd zelf
maatschappelijke thema’s te onderzoeken. Zij leren hoe ze zich kunnen inzetten
voor een vreedzame wereld. De V-LAB
Express maakt een vijfjarige tournee
door Nederland en Duitsland. Meer info:
tinyurl.com/vlabex

Convergence

C

hristian Peacemaker Teams brengt
van 11 tot en met 14 juni geïnteresseerden uit heel Europa bijeen voor de
Convergence, een festival van activisme
rondom vrede en gerechtigheid. Dit jaar
is het thema “Vrede doen door het ongedaan maken van onderdrukking”. De
Convergence is een mooie kans om te le-

ren van praktijkverhalen over vredesopbouw vanuit de hele wereld op basis van
geloof. Iedereen is welkom.
Registreren: tinyurl.com/cptconv

moet inzetten voor een verbod op killer
robots. Dit blijkt uit het rapport Slippery
Slope van PAX.
Download: tinyurl.com/slslop

Freedom Flotilla

Iets te doen

A

V

an de Freedom Flotilla Coalition
wordt soms gevraagd of het zinvol is
om schepen naar Gaza te sturen als die
toch door Israël in beslag genomen worden. Ze antwoorden daarop dat de schepen veel publiciteit krijgen, temeer daar
ze nu veel havens in veel landen aandoen
alvorens naar Gaza te varen. Bovendien is
het zo dat na een rechtszaak Israël vaak
de schade van de inbeslagname moet
vergoeden. Daarom gaat Freedom Flotilla ook in 2020 door.

Strafhof

A

mnesty International vraagt de aanklager van het Internationaal Strafhof te onderzoeken welke rol bedrijfsleiders van Europese wapenbedrijven en
autoriteiten die wapenlicenties toekennen, hebben gespeeld bij het schenden
van het internationaal humanitair recht
in Jemen. Sommige van deze schendingen vallen mogelijk in de categorie oorlogsmisdaden. Amnesty sluit zich aan bij
het officiële verzoek dat het European
Centre for Constitutional and Human
Rights 18 december indiende.

Brief Volkel

L

ineke Schakenbos schreef een brief
aan minister-president Rutte. Ze
maakt zich grote zorgen over de inzet van
de Amerikaanse kernwapens die in Volkel liggen maar waar Nederland geen enkele zeggenschap over blijkt te hebben.
Ze wil degene benaderen die wel die zeggenschap heeft en vraagt wie dat is.

Killer Robots

H

et aantal wapenbedrijven dat autonome wapens ontwikkelt is de
afgelopen tien jaar sterk gestegen. Ook
het aantal landen waar deze activiteiten
plaatsvinden is toegenomen. Tegelijkertijd vindt 80 procent van alle Nederlanders dat de Nederlandse regering zich

eel vredesorganisaties kampen met
een dringend tekort aan vrijwilligers. Kent u iemand in uw omgeving die
wel wat zou willen doen? Wijs haar/hem
eens op de mogelijkheden. Een kleine
greep uit de vacatures volgt hieronder,
maar er is voor iedereen iets te doen dat
bij hem/haar past.
Het Museum voor Vrede en Geweldloosheid zoekt een secretaris en een conservator. info@vredesmuseum.nl of 0157850137.
Vredesbeweging Pais zoekt een secretaris en iemand die goed is in publiciteit
en pr. info@vredesbeweging.nl.
VredesNieuws zoekt een verslaggever/
fotograaf. info@vredesmedia.nl.

Vluchtelingen

E

U en lidstaten zetten via Frontex
vluchtelingen uit en handelen in
strijd met internationale wettelijke verplichtingen op het gebied van humanitaire en reddingsverplichtingen. Dit
wordt duidelijk in een nieuw rapport van
Delàs Centre for Peace Studies dat de 19
belangrijkste Frontex-operaties analyseert. Het budget van Frontex verviervoudigde de afgelopen 10 jaar.
Download: tinyurl.com/guardfort

Vredesmuseum
gesloten

E

en jaar was het Museum voor Vrede
en Geweldloosheid gevestigd in de
Doopsgezinde Kerk in Rotterdam. Door
de verkoop van de kerk is daar nu een
einde aan gekomen. Het museum is nog
steeds van plan om naar de oorspronkelijke vestigingsplaats, Gouda, terug te keren, maar dat kan nog even duren.
Ondertussen draaien de andere onderdelen van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid gewoon door. U kunt er
reizende tentoonstellingen lenen en het
uitgebreide virtuele museum bekijken.
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In dat virtuele museum vindt u vele tentoonstellingen, een galerie, duizenden
foto’s, gedichten, citaten, veel over de geschiedenis van de vredesbeweging, films,
een leeszaal en nog veel meer. In de webshop kunt u de befaamde gebroken geweertjes, boeken, vredeswenskaarten,
vredesspellen en meer kopen.
Zie: www.vredesmuseum.nl

Vrede studeren

W

ie wil “Peace and Conflict Resolution” studeren in Engeland,
Zweden, USA, Japan, Australië, Thailand, of Oeganda? Dit kan op kosten van
Serviceclub Rotary.
Lees meer op rotary.org/en/peace-fellowships, Aanvragen voor 31 mei indienen bij een Rotary district; vraag desgewenst begeleiding aan alumnus ir. Sjors
Beenker (beenker@yahoo.com)

Recrutering

W

ar Resisters’ International heeft
recent uitgebracht de brochure
“Countering Military Recruitment: Learning the lessons of counter-recruitment campaigns internationally”. Daarin
staan voorbeelden van campagnes en acties tegen de militarisering van de jeugd
in verschillende landen.
Download: tinyurl.com/wrirec

Objector

H

et “Movies that Matter” Festival
organiseert een programma gewijd aan mensenrechtenverdedigers met
meetings met hoofdrolspelers. Ook de
documentaire “Objector” komt aan bod,
over de 19-jarige Israëlische vrouw Atalya Ben Abba die niet medeplichtig wil
zijn aan de bezetting van Palestijns land.
Zij weigert daarom haar militaire dienst.
Woensdag 25 maart om 17.00 uur in
het Filmhuis Den Haag

Wapentransport

O

p 1 februari hielden een vijftigtal
burgerinspecteurs in de haven van
Antwerpen vrachtwagens tegen ter inspectie op wapens. Vrachtwagens zonder
wapens kregen een vignet: ‘arms free
truck’. Goed nieuws op het einde van de
dag: aanhoudend protest in de rechtbank, op straat en in het parlement heeft
er toe geleid dat het Saoedische wapentransportschip Bahri Yanbu Antwerpen
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overslaat. Een overwinning in de strijd
tegen de wapenexport naar Saoedi-Arabië. Zie ook het ENAAT Dossier in dit
nummer.

Zuid-Afrika

Z

uid-Afrika heeft de uitvoer van wapens naar een aantal landen, waaronder Saoedi-Arabië, stopgezet. Dit omdat deze landen niet toestaan dat ZuidAfrika inspecties uitvoert om te garanderen dat de wapens niet doorgeleverd
worden aan andere landen.

Mensensmokkel

S

inds 2014 monitort Christian Peacemaker Teams - Lesbos rechtszaken
over mensensmokkel. Het merendeel
van de verdachte smokkelaars blijkt of
wanhopig arme Turkse burgers, of migranten die bescherming zoeken in Europa maar de kosten van de reis niet op
kunnen brengen. Zij zijn zich niet bewust
dat hun zoektocht naar veiligheid als
misdaad wordt aangemerkt.

Chinese wapens

I

n een in januari verschenen rapport
zegt het SIPRI dat China nu de op één
na grootste wapenproducent ter wereld
is, na de VS en vóór Rusland. Sinds de
president Trump aan de macht kwam,
ging het vaak over nieuwe ‘eerlijker’ handelstarieven, maar ondertussen hebben
de Chinezen gestaag verder gebouwd aan
een enorm militair arsenaal. Zo is het
land in enkele jaren tijd toegetreden tot
de top van de wapenproducenten en wapenexporteurs.

Inval in Syrië

O

p 23 oktober publiceerden Turkse
dienstweigeraar in ballingschap
een oproep om deelname aan de oorlog
in het noorden van Syrië te weigeren. Ze
zeggen:“Dit is een illegale oorlog in strijd
met internationaal recht. Zij die tot de
invasie besloten hebben en allen die er
aan deelnemen of steun aan geven maken zich schuldig aan een misdaad tegen
de menselijkheid!”

Weg van oorlog

E

en Pipi-Langkousachtig meisje
fouilleert een zwaarbewapende militair die met zijn handen tegen een muur

staat. Dat is de cover van “Weg van oorlog”, een boek over militarisme en antimilitarisme van Ludo De Brabander, van
de Belgische vredesorganisatie Vrede.
Het boek draagt als motto “ontwapenen
om te ontwikkelen”.

Beursplein

O

p 25 september is er een mozaïek
vredesmonument onthuld op het
Beursplein ter herinnering aan 25 jaar
Vredeswake. Wekelijks is deze Vredeswake voor de Beurs gehouden als stil protest
tegen de handel in aandelen van wapenfabrikanten, zoals Boeing; Lockheed
Martin, BAE enz.
Hoewel actievoeren tegen wapenhandel nog steeds noodzakelijk is, werd het
aantal deelnemers van de wake steeds
minder en uiteindelijk te weinig om door
te gaan. Organisator Saskia Molin vond
kunstenares Sabina Groeneweg bereid
om een vredesmonument te maken, zodat elke passant zich de vraag kan stellen:
vrede, wat doe ik er aan?

Tentoonstellingen

O

p 5 mei staat de tentoonstelling
“1000 Vredesvrouwen” op het Bevrijdingsfestival te Assen.
Tot en met 10 mei zijn in Heerenboerderij de Bunker in Valkenswaard de tentoonstellingen “Zicht op Vrede en Vredeskinderen” te zien.
Tot en met 15 juni is in de Ontmoetingskerk in Haarlem de tentoonstelling
“Talen naar Vrede” te zien.
In de eerste tentoonstelling wordt de
geschiedenis van de internationale vredesbeweging verteld en de tweede bestaat
uit o.a. kindertekeningen. De derde tentoonstelling bestaat uit cartoons, gebaseerd op vredesspreekwoorden.
Meer info, ook over het lenen van
deze en andere tentoonstellingen:
www.vredesmuseum.nl of 015-7850137

VredesMagazine2-2020

02-04-2002

18:15

Pagina 35

SIGNALERINGEN

Vrede verbindt over grenzen

D

it jaar wordt 75 jaar vrijheid
herdacht. Meestal verwijzen
dergelijke herdenkingen naar
gevallen militairen en het nut of de glorie van krijgsverrichtingen. Daarom
hebben vredesbewegingen in Enschede
en het Duitse Dülmen in Münsterland
tijdens de vredesweek van afgelopen jaar
een alternatief georganiseerd.
Er is een gezamenlijk uitgegeven literaire bundel in omloop met de titel
Frieden verbindet über Grenzen hinweg –
Vrede verbindt over grenzen. Beide steden
zijn namelijk op 22 maart 1945 zwaar
gebombardeerd. Voor Enschede was het
een van de vele bombardementen waar
eerst op 12 april een einde kwam, toen
er na geallieerde bommen ook nog
Duitse bommen op de intussen bevrijde
stad terecht kwamen. Dülmen kreeg na
de geallieerde luchtaanval extra inkwartiering van SS-troepen die bij wijze van
razzia de bevolking naar het front tegen
de oprukkende geallieerden wilden sturen.
Tijdens genoemde vredesweek werden er twee literaire bijeenkomsten

gehouden, waarin zowel oorlogservaringen werden gedeeld als werd geageerd
tegen de vijandschap en discriminatie
die de bron zijn van alle oorlogsmobilisatie. In Dülmen werd tijdens de Antioorlogsdag van september 2019 een
burgerdeclamatie-avond gehouden
onder het motto “we shall not be
moved”. Enschede voor Vrede organiseerde een schrijfwedstrijd, waarvan de
resultaten uit Duitsland en Nederland
op 25 september werden voorgelezen.
De teksten van beide avonden bevinden
zich nu in de hier aangehaalde uitgave
met tal van aantekeningen en toelichtingen . Zij zijn voor het merendeel in het
Duits, dankzij het werk van de Dülmense vertaalster Dolores Tannwitz, die
alle Nederlandse teksten in het Duits
overzette. We vinden naast gedichten
van o.a. Paul Celan, Erich Fried en Erich
Kästner ook persoonlijke beschouwingen van levende mensen uit onze tijd –
over oorlogservaringen en ervaringen
van discriminatie of de overwinning
daarvan. Eén daarvan is op geconcentreerde manier verwoord in het gedicht

‘Mijn pen’ van Iris Zengerink, dat op de
achterpagina van dit Vredesmagazine is
opgenomen.
Blijft dus de hoop dat men uit deze
bloemlezing kan opmaken dat ware
aspiratie naar het behoud van onze vrijheid onverenigbaar is met militair vertoon en dus met militarisme en dat we
moeten weigeren ons ooit weer op oorlog voor te bereiden.
Het boek is een printing-on-demanduitgave en daarom prijzig in nabestelling, circa 30 euro. Enschede voor Vrede
heeft nog een kleine voorraad voordeliger exemplaren.
Mail naar info@enschedevoorvrede.nl
Jan Bervoets
Michael Stiels-Glenn, Frieden verbindet
über Grenzen hinweg –
Vrede verbindt over grenzen,
Books on demand Nirderstedt 2019 –
ISBN 978-3-73040-007-8

onder dat iemand
het wist, is er op
15 januari een bronzen beeld
van Martin Luther King van
1,20 m hoog geplaatst in het
naar hem genoemde park in
Amsterdam. Het plan voor
het beeld werd gesteund door
velen. Maar het project liep
steeds vertraging op, totdat
er helemaal niets meer
gebeurde. Conceptueel
kunstenaar Airco Caravan
(pseudoniem van Maria
Koning) doorbrak deze
impasse en zorgde, zonder
toestemming en vergunning,
voor vervaardiging en
plaatsing. Ter herinnering
starten tussen 21 en 25 maart
hiervandaan wandelingen.

Foto: Jasper van Schravendijk
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Mijn pen
Zou mijn pen
grenzen kunnen slechten
ik zou ze doorbreken
keer op keer
Zou mijn pen
bruggen kunnen bouwen
ik zou ze scheppen
iedere keer
Zou mijn pen
muren kunnen neerhalen
ik zou met geestkracht vuren
duizend keer
Zou mijn pen
kloven kunnen dichten
ik zou blijven dichten
alsmaar weer
Uit: Michael Stiels-Glenn, Frieden verbindet
über Grenzen hinweg – Vrede verbindt over grenzen,
Books on demand Nirderstedt 2019
ISBN 978-3-73040-007-8

Ik zou mijn pen
inkt laten vloeien
over grenzen, bruggen, muren, kloven
vrede doen opgloeien
immer weer.
Iris Zengerink

