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Saoedi-Arabië
toont wat er hapert aan ons 
wapenexportbeleid

Met 25 procent van de wereldwijde wapenimport op zijn conto, 
geraakt het Midden-Oosten steeds meer in een wapenwedloop 
verzeild. In vergelijking met de periode 2006-2010 is de 
wapenimport met 7 procent gestegen. De geopolitieke 
machtsstrijd tussen Saoedi-Arabië en Iran en de toenemende 
instabiliteit in de regio hebben hier veel mee te maken. Europese 
wapenbedrijven wrijven zich ondertussen in de handen en 
slepen wapendeals in de wacht ter waarde van miljarden euro’s.

In een regio die zo al verzadigd is van wapens, spant Saoedi-Arabië de 
kroon. Volgens cijfers van het International Institute for Strategic Studies 
(IISS) heeft het land het derde grootste defensiebudget ter wereld. Met 
slechts 30 miljoen inwoners spendeerde Saoedi-Arabië in 2015 meer 
dan 80 miljard euro aan defensie. Enkel China en de Verenigde Staten 
besteedden meer. Het Saoedi-Arabische regime spendeert tien procent 
van het BBP aan haar leger en is volgens het Zweedse onderzoeksinstituut 
SIPRI de tweede grootste wapenimporteur ter wereld. Zeven procent 
van de wereldwijde wapentrafiek gaat naar Saoedi-Arabië, bijna een 
verdrievoudiging in vergelijking met de periode 2006-2010.

Sinds een jaar zet Saoedi-Arabië deze wapens massaal in in de oorlog 
in Jemen, met desastreuze gevolgen. De Verenigde Naties hebben maar 
liefst 119 inbreuken door de Saoedi-Arabisch geleide coalitie van het 
internationaal humanitair recht gedocumenteerd. De Saoedi-Arabische 
luchtmacht bombardeert systematisch ziekenhuizen, vluchtelingenkampen 
en andere burgerinfrastructuur. Door een blokkade van de import van 
medicijnen en voedsel, lijdt meer dan tachtig procent van de bevolking 
honger. Tienduizenden Jemenieten ontvluchtten ondertussen hun land naar 
de hoorn van Afrika.
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Europa hoflEvEranciEr  
van SaoEdi-arabiSchE oorlogSmachinE

Het officiële standpunt luidt dat Europese lidstaten niet betrokken zijn in 
het conflict in Jemen. Achter de schermen wordt Saoedi-Arabië echter niets 
in weg gelegd en spelen de lidstaten een uiterst bedenkelijke rol in het 
conflict.

In de periode 2009-2014 kwam 56 procent van alle Saoedi-Arabische 
import uit Europa. Tussen 2009 en 2013 vergunden de Europese landen 
voor 19 miljard aan wapenexport naar Saoedi-Arabië. Zo worden de 
in het Verenigd Koninkrijk geproduceerde Eurofighter-bommenwerpers 
massaal ingezet voor het bombarderen boven Jemen. Onderzoek van 
de website Reported.ly bracht eerder al in beeld hoe Italië bommen 
exporteert die ingezet worden door de Saoedi-Arabisch geleide coalitie. 

Ook België is een belangrijke exporteur van wapens aan het Saoedi-
Arabische regime. FN Herstal is één van de belangrijkste leveranciers 
van vuurwapens aan het land. De wapenfabrikant CMI Defence haalde 
vorig jaar een gigantisch contract van 3,2 miljard euro aan kanonnen 
binnen, bestemd voor de Canadese industrie maar met eindbestemming 
Saoedi-Arabië.

Actietraining
Ik Stop Wapenhandel 
16 april in Gent
Stop zelf wapenhandel, voer mee actie 
bij wapenhandelaars en lobbyisten. 
We grijpen in tijdens wapenbeurzen, 
conferenties van wapenlobbygroepen, 
lobbyevenementen,... en verhinderen 

geweldloos dat wapen-handelaars hun oorlogstuig verkopen of ijveren voor 
soepele exportregels. 

Meedoen? Bereid je voor op een actietraining ik stop wapenhandel, op 
16 april in Gent. Je ontdekt er de valkuilen, oefent hoe je geweldloos kan 
omgaan met mogelijke provocaties en leert wat er kan gebeuren bij arrestatie. 
Een trainingsdag start om 10u en eindigt ten laatste om 18u. 

Deelname is gratis, inschrijven via ikstopwapenhandel@vredesactie.

vlaamSE wapEnS:  
niEmand wEEt waar zE tErEcht komEn

Rechtstreekse export vanuit Vlaanderen naar Saoedi-Arabië is beperkt. De 
Vlaamse defensie-industrie levert voornamelijk componenten aan andere 
Europese wapenbedrijven. Het is echter een mysterie waar deze Vlaamse 
wapens uiteindelijk terecht komen. Volgens onderzoek van het Vlaams 
Vredesinstituut is 60 tot 78 procent van het eindgebruik ongekend. 

Toch duiken sporadisch bewijzen op dat ook Vlaamse wapens 
worden ingezet in de oorlog in Jemen. De Eurofighter bommen-werpers 
bijvoorbeeld bevatten Vlaamse radartechnologie geproduceerd door 
het Vlaamse bedrijf Advionics. Pantserwagens geassembleerd door het 
bedrijf Mol Cy, werden gebruikt door de Saoedi-Arabische nationale 
garde voor het neerslaan van volksprotesten in haar buurland Bahrein. In 
2014 en 2015 vergunde de Vlaamse overheid wapenexport ter waarde 
van 6 miljoen euro aan de Verenigde Arabische Emiraten, één van de 
deelnemers aan de Saoedi-Arabisch geleide coalitie in Jemen.

vErzEt loont

Steeds meer kritische stemmen kaarten de export naar Saoedi-Arabië 
aan. Eind februari nog stuurden burgers over heel Europa brieven naar 
hun Europarlementsleden om een wapenembargo te eisen. Een petitie 
wist op korte tijd bijna 800.000 handtekeningen te halen. Met succes: 
het Europees Parlement stemde voor een wapenembargo tegen Saoedi-
Arabië. Europarlementslid Alyn Smith, één van de initiatiefnemer van de 
resolutie, liet na afloop van de stemming weten dat de acties een enorme 
duw in de rug waren om voor het embargo te stemmen.

In het Verenigd Koninkrijk, de grootste Europese leverancier van wapens 
aan Saoedi-Arabië, staat de regering onder druk om verdere export naar 
Saoedi-Arabië te staken. Onze Britse collega’s van Campaign Against the 
Arms Trade heeft de regering voor het hooggerechtshof gedaagd omwille 
van haar wapenexport naar Saoedi-Arabië. 

Ook in Vlaanderen zag minister-president Bourgeois zich genoodzaakt 
geen vergunningen meer toe te kennen voor wapenexport naar het 
Saoedi-Arabische regime. Ondanks zijn toegeving begin dit jaar om 
geen export meer te vergunnen naar de Saoedi’s, weigert Bourgeois het 
land op de Vlaamse embargolijst te plaatsen. 

De wapenexport naar Saoedi-Arabië toont dat de Europese 
wapenexportregels zo lek zijn als een zeef. Bovendien is Saoedi-
Arabië slechts het topje van de ijsberg. Europese wapens duiken op in 
bloedige conflicten wereldwijd. Het is tijd dat Europa werk maakt van 
conflictpreventie en de wapenhandel stopt.

mailto:ikstopwapenhandel@vredesactie
mailto:ikstopwapenhandel@vredesactie.be
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wapenbeurzen. Vredesactivisten die deze 
mensenrechtenschendingen proberen te 
stoppen, moeten voor de rechter verschijnen. 
Begrijpe wie kan!

Het proces
“Wij pleiten onschuldig.” zegt Bram Vranken 
van ikstopwapenhandel.eu. “Het Britse 
rechtsysteem laat toe dat een wet overtreden 
wordt om een grotere misdaad tegen te 
gaan. Dat was precies wat wij met onze actie 
probeerden te doen. Europese wapens maken 
immers wereldwijd vele slachtoffers.”

Op 11 november 2015 vond een eerste 
hoorzitting plaats, waarbij de vervolgde 
activisten hun expertgetuigen konden 
voordragen. Het Britse gerecht liet weten 
mee te gaan in de juridische argumentatie 
van de activisten en ook de expertgetuigen 
werden goedgekeurd. “Zo staan niet meer 
wij, maar de wapenhandelaars op de 
beklaagdenbank”, aldus de vervolgde 
activisten.

Andrew Feinstein, journalist en schrijver 
van het boek ‘Handelaren des doods’ en 
Olly Sprague, wapenexpert bij Amnesty 
International zullen getuigen. Sprague monitort 
al jaren de DSEI wapenbeurs en heeft sinds 
2005 elke editie opnieuw illegale wapens 
ontdekt die er tentoongesteld werden, gaande 
van marteltuig tot clustermunitie. Dit jaar werd 
hem de toegang geweigerd.

Vredesactivisten voor de 
rechter

Waarom worden ze vervolgd?
Twaalf vredesactivisten moeten op 11 april 
voor de rechter verschijnen in het Verenigd 
Koninkrijk. Onder hen ook drie Belgen van 
onze campagne Ikstopwapenhandel.eu. Ze 
voerden actie tegen de DSEI wapenbeurs, 
één van de grootste wapenbeurzen ter 
wereld. Honderden mensen blokkeerden 
een week lang op vreedzame wijze de 
toegangswegen van het ExCel center om te 
verhinderen dat de beurs opgebouwd kon 
worden. De openbare aanklager vervolgt 
nu twaalf van hen voor het blokkeren van de 
snelweg.

Wat is DSEI?
De tweejaarlijkse wapenbeurs DSEI vond 
plaats van 15 tot 18 september 2015 en lokt 
spelers uit de wereldwijde wapenindustrie. Er 
werd een breed gamma aan wapenproducten 
verkocht, van geweren en tanks tot 
gevechtsvliegtuigen en zelfs oorlogsschepen. 
De beurs trok zo’n 30.000 bezoekers onder 
wie ook vertegenwoordigers van regimes die 
de mensenrechten niet respecteren, landen 
die in  oorlog zijn en ontwikkelingslanden. 
Amnesty International toonde meermaals aan 
dat er illegale wapens en marteltuig op de 
DSEI wapenbeurs worden tentoongesteld.

Wie is de schuldige?
De Europese wapenhandel houdt 
wereldwijd bloedige conflicten in stand. 
In Europese hoofdsteden worden dictators 
en oorlogsmisdadigers met open armen 
ontvangen om inkopen te doen op 
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verplaatsingen van materieel te monitoren en er bijgevolg ook acties 
tegen te organiseren, zoals de Trainstopping-acties waarbij militaire 
transporten per trein werden geblokkeerd. Zulke grootschalige activiteit 
laat veel sporen achter. In het pre-internet tijdperk zouden we een 
internationaal netwerk nodig gehad hebben om al die sporen, onder de 
vorm van documenten en observaties ter plekke, te verzamelen. Met het 
internet werden zulke sporen veel zichtbaarder en kon een individuele 
onderzoeker vanachter zijn computer die sporen verzamelen en zich een 
totaalbeeld vormen van wat er aan de hand was.

Een eerste fase bestond uit het verzamelen van specifieke data: informatie 
over het vertrek en aankomst van schepen, het uitschrijven van openbare 
aanbestedingen, het toekennen van contracten, nieuwsberichten 
allerhande, verkeersinformatie uit Duitsland over het afsluiten van bepaalde 
wegen (vanwege militaire transporten),... In een tweede fase werd een 
deel van deze dataverzameling geautomatiseerd. De hoeveelheid aan 
bruikbare sporen werd zo talrijk dat het niet meer mogelijk was om alles 
handmatig te doen en elke relevante website regelmatig te bezoeken. Een 
derde fase zou eruit bestaan monitoring tools te ontwikkelen die continu 
data verzamelen en op basis van statistische analyse op de historische 
gegevens interessante events signaleren of profielen maken van wat 
relevant is. 

Data expeditie
In die derde fase zijn we toen nooit geraakt. Maar anno 2016 biedt de 
digitale wereld ons nog zoveel meer mogelijkheden dat we deze kansen 
niet mogen laten liggen. Denk maar aan SwissLeaks, waarbij journalisten 
en experts uit 45 landen massale belastingontduiking en witwaspraktijken 
via Zwitserse banken aan het licht brachten. Het vernieuwende aan 
SwissLeaks was niet de informatie – het lek dateerde van enkele jaren 
voordien – maar de samenwerking en ontsluiting die het mogelijk maakten 
de problematiek op verschillende nationale politieke agenda's te plaatsen.

Onze kracht om dingen in beweging te brengen, om te werken aan 
maatschappelijke verandering wordt deels bepaald door ons vermogen 
onze deskundigheid up to date te houden en uit te breiden. Alleen zo 
kunnen we de krijtlijnen van het debat, en de termen waarin het gevoerd 
wordt, zelf uitzetten. De grote beschikbaarheid van data creëert nieuwe 
mogelijkheden om aan onderzoek te doen. En iedereen die wil, kan er 
zijn steentje toe bijdragen.

Zo'n onderzoek lijkt op het eerste gezicht iets dat een grote IT-kennis vergt. 
Die kennis is zeker nuttig, maar ook zonder te kunnen programmeren 

Vredesactie  
start DataLabo
Het zijn digitale tijden. Dankzij internet is steeds meer informatie 
toegankelijk, sociale media maken het mogelijk te communiceren met 
mensen aan de andere kant van de wereld. De bezetting van het 
Gezi-park en de reactie van de Turkse overheid daarop in de zomer 
van 2013 kon je in realtime volgen op de twitter- en blogaccounts van 
lokale activisten. Pas de dag erna stond het in de krant. 

Tegelijkertijd is het steeds vaker de overvloed aan informatie en niet 
het tekort eraan dat de wereld op het eerste zicht ingewikkelder 
maakt. Het is indrukwekkend hoeveel informatie de EU ter 
beschikking stelt over haar beleid, maar voor de meeste mensen 
zijn de virtuele karrenvrachten pdf-documenten over gestemde 
of nieuwe wetgeving eerder verlammend dan inspirerend. Er is 
meer informatie dan ooit tevoren te vinden over wapens – van 
exportvergunningen tot beeldmateriaal van gebruikte wapens 
in conflictgebieden – maar het is niet eenvoudig er je weg in te 
vinden. 

Hoe bouw je kennis op in een wereld waarin zoveel data 
beschikbaar zijn? Welke bronnen zijn relevant? Hoe maak je 
die data bruikbaar? Wat kunnen een hoop data uit verschillende 
bronnen ons zeggen? Met het DataLabo gaat Vredesactie de 
uitdaging aan.

Een voorbeeld  
uit onze eigen praktijk

Het is 2003. De VS voeren oorlog in Irak en transporteren massaal 
militair materieel richting Golf.  Een groot aantal Amerikaanse militairen 
zijn gestationeerd in Duitsland. België speelt een belangrijke rol in de 
logistiek van dit Amerikaanse militaire apparaat, zowel wat betreft 
materiaaltransport als communicatie. Wat betekent dit in de praktijk? 
Tot onze verbazing was het na twee weken mogelijk om alle grote 
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kun je al veel doen. Om de juiste data te vinden, moet je goed je 
onderzoeksvraag kunnen formuleren en een inhoudelijke analyse van de 
beschikbare data kunnen maken. Een goed verhaal uit de data afleiden 
en kunnen vertellen is weer iets anders. Kortom, er zijn verschillende 
vaardigheden nodig en ieder kan daar een rol in spelen. Voor inspiratie 
kijken we naar buitenlandse voorbeelden zoals School of Data. Deze 
organisatie brengt mensen van verschillende achtergronden ( journalisten, 
programmeurs, ingenieurs, campaigners, activisten, enz. ) samen voor 
een data-expeditie. Dat samenbrengen kan fysiek gebeuren of online. Ze 
bijten zich vast in een probleem, lossen vragen op, werken projecten uit.  

Defensie industrie in kaart
In maart jl. organiseerde Vredesactie een eerste data-expeditie waarin we 
mensen met verschillende capaciteiten een halve dag samen brachten om 
aan een onderzoeksproject te werken. 

We vertrokken van een lijst van meer dan 80 bedrijven met een Belgisch 
ondernemingsnummer die betrokken zijn in de wapenhandel. We 
beschikten enkel over de naam, de postcode en het ondernemingsnummer. 
Een aantal mensen zocht het internet af op zoek naar meer gegevens. 
Is het bedrijf een onderdeel van een groep? Welke producten maken 
ze? Maakt het bedrijf onderdelen voor grotere wapensystemen? Is 
er informatie terug te vinden over de bestemming van die producten? 
Geautomatiseerd zochten we naar namen van beheerders, de 
verschillende maatschappelijke zetels, websites, activiteiten,... Nog 
anderen gingen aan de slag met meer technisch werk: een pdf omzetten 
naar een excel formaat, een adres omzetten naar coördinaten,...

Kortom, we zijn gestart met het maken van een dataset die het mogelijk 
moet maken om te achterhalen welke wapenhandelvergunning aan 
welk bedrijf wordt gegeven.Vandaag is wapenexport heel anoniem, we 
kennen alleen de ML-code (de productcategorie zeg maar), een bedrag 
en in sommige gevallen de eindbestemming van de levering.  Met onze 
data proberen we in de volgende expedities wapenhandel een gezicht 
te geven.

Volg ons via data- labo.be

Doe mee met de volgende data-expeditie in Gent op zaterdag 7 mei van 11u tot 18u 
Iedereen die zich een dag lang kan amuseren met zoekwerk vanop de computer is 
welkom. Kennis van code is geen vereiste. Een laptop is wel een must. Inschrijvingen zijn 
beperkt: laat ons weten waarom je graag meedoet via datalabo@vredesactie.be 
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bElgiSchE bommEn voor Syrië? 
Het meest recente voorbeeld van sluipende besluitvorming is de 
vraag van de VS om de Belgische missie tegen IS in Irak uit te 
breiden naar Syrië. België maakt deel uit van een internationale 
coalitie, binnen een operatie die uitgetekend werd door de 
Amerikaanse overheid. Een operatie waarvan de effectiviteit nog 
moet blijken en die allerminst past binnen een breder politiek plan.  
Terwijl de discussie over de Belgische deelname aan de operatie 
in Syrië nog gevoerd moet worden, waren Belgische militairen de 
afgelopen maanden al betrokken bij gevechtsoperaties in Syrië. In 
november week de Leopold I, een Belgisch fregat op weg naar een 
drugsbestrijdingsmissie in de Caraïben, af van haar geplande koers 
om de Franse Charles de Gaulle bij te staan. Vanop dit vliegdekschip 
vertrekken de Franse gevechtsvliegtuigen om bombardementen uit te 
voeren op Syrië en Irak. Sinds dit voorjaar trainen Belgische militairen 
Koerdische peshmergastrijders en is ons land indirect betrokken partij in 
het conflict.

zutEndaal: logiStiEkE draaiSchijf 
voor toEkomStigE oorlogEn?

Het zijn niet enkel de ad hoc beslissingen over operationele inzet van het 
leger waarmee onze regering zich verbindt aan oorlogen van andere 
staten. Er doken de laatste maanden berichten op over de terugkeer van 
het Amerikaanse leger naar de militaire basis in Zutendaal. Tijdens de 
Koude Oorlog was de basis onderdeel van de infrastructuur die snelle 
ontplooiing van Amerikaanse soldaten mogelijk moest maken in het geval 
van een Russische aanval op Duitsland. In de periode na de Koude Oorlog 
speelden die bases een rol in de logistieke ondersteuning en bevoorrading 
van Amerikaanse troepen in de interventies in Somalië, Haïti, Bosnië en 
de Golf. Door een terugkeer van materiaal naar Zutendaal, verbindt 
België zich ook aan de toekomstige oorlogen van de VS.

niEuwE kErnwapEnS voor klEinE brogEl?
Die houding ligt in de lijn van een jammerlijke traditie waaraan we tot 
op vandaag de tactische kernwapens in Kleine Brogel overhouden. 
Kernwapens die er gekomen zijn zonder enig democratisch debat, en 
die – ondanks alle acties van burgers, parlement en senaat – nog steeds 
in hun Limburgse bunkers liggen. Een traditie ook die, als het van  de 
huidige beleidsmakers afhangt, niet gauw doorbroken zal worden. In 

De onderaannemer  
en de architect

over sluipende besluitvorming  
in het Belgische defensiebeleid

“Een militaire interventie moet ingebed zitten in een bredere politiek 
op lange termijn”. Dat horen we beleidsmakers wel vaker zeggen. 
Ondertussen worden er veel  beslissingen genomen waarmee België 
zich (in)direct engageert in oorlogen die geruisloos en zonder visie het 
parlement passeren. 

Een Belgisch fregat helpt de Fransen bij hun bombardementen op 
Syrië en Irak. Belgische militairen geven training aan Koerdische 
peshmergastrijders. Het Amerikaanse leger keert terug naar de 
militaire basis in Zutendaal. De Amerikaanse overheid plant 
de modernisering van haar kernwapenarsenaal inclusief de 
kernbommen op Kleine Brogel.

We wachten al maanden op een strategische visie van onze 
minister waarin staat waarom nieuwe bommenwerpers ter 
waarde van 15 miljard de beste investering is in vrede en 
stabiliteit. Blijven we onderaannemer van grote spelers of worden 
we eindelijk architecten van onze eigen visie op veiligheid?
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juli komen de NAVO lidstaten samen in Warschau. 
Het lijkt erop dat kernwapens ook in de toekomst een 
belangrijke rol blijven spelen in de afschrikkingsstrategie 
van de NAVO. Opnieuw een politiek met verregaande 
gevolgen voor België. De Amerikaanse overheid 
plant de modernisering van haar kernwapenarsenaal, 
waartoe ook de bommen op Kleine Brogel behoren. 
Een modernisering ter waarde van een paar honderd 
miljard dollar. Er is tot nu toe maar één gevechtstoestel 
dat in staat is de gemoderniseerde bommen te dragen: 
de Amerikaanse F-35, de duurste kandidaat om onze 
F-16 op te volgen.

dE architEct En dE ondEraannEmEr

De weinig besproken beslissingen van de laatste 
maanden – Syrië, Zutendaal, kernwapens – reduceren 
het Belgische defensiebeleid tot een onderaanneming 
van de NAVO en de VS. Een strategie die ons in het 
verleden al zuur opbrak. In de aanloop naar de inval en 
bezetting van Irak in 2003, vervoerde het Amerikaanse 
leger duizenden tonnen militair materieel via ons land. 
Tanks, pantserwagens, jeeps, helikopters,... werden 
vanuit Duitse bases over onze wegen en spoorwegen 
naar de Antwerpse haven gebracht waar ze vervolgens 
naar de Golf werden verscheept. Ons land was een 
onmisbare logistieke draaischijf in de voorbereiding van 
een oorlog waaraan België officieel niet deelnam en die 
in strijd was met het internationaal recht.

Het enige dat van België een volwaardige partner 
zou maken op het internationale toneel, is een eigen 
visie waarbinnen ons defensiebeleid past. Zo'n 
visie moet alle Belgische buitenlandse activiteiten 
omvatten – defensie, buitenlandse zaken, economie, 
ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse handel – en 
moet het internationaal recht centraal zetten. Maar zo'n 
beleid is nog veraf. Er zijn te veel verscholen beslissingen 
waarmee België zich (in)direct engageert in oorlogen 
die geruisloos het parlement passeren. 
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Brussel  
22 03 2016
Grand-Bassam. Istanboel. Mosul. Parijs. Gaza. Sirtre. En toen 
was Brussel aan de beurt. Plots weten we in België hoe het voelt 
als er dichtbij een bom ontploft waarbij willekeurige slachtoffers 
vallen. In tegenstelling tot Frankrijk na de aanslagen in Parijs, 
verklaarde België niet meteen de “oorlog aan het terrorisme”. 
Gelukkig, want die oorlog heeft niks opgebracht. 

Jullie oorlogen, onze slachtoffers
‘Wat we eerst en vooral moeten doen is ons verdriet uiten over het verlies 
van onschuldige levens, verdriet dat blind zou moeten zijn voor grenzen’. 
Aan het woord is de Libische Hend Amry op twitter, net na de aanslagen in 
Brussel. Ze vat subtiel een pijnlijke waarheid die veel mensen bezighoudt: 
om sommige doden wordt harder gerouwd dan om anderen. Natuurlijk 
is de emotionele impact groter als doden dichtbij vallen, als de bommen 
ontploffen in een stad die je kent, als je vrienden en familie niet direct aan 
de lijn krijgt na de aanslag. Maar het is onaanvaardbaar dat sommige 
slachtoffers meer duldbaar zijn dan anderen. 

België is in oorlog. Rechtstreeks, binnen verschillende internationale 
coalities, en onrechtstreeks, bijvoorbeeld door logistieke assistentie te 
bieden (Amerikaans militair materiaal in Kleine Brogel en binnenkort 
Zutendaal). ‘Het is opvallend hoe weinig de publieke opinie in ons 
land zich ervan bewust is dat ons leger meevecht in het belangrijkste 
conflict van deze tijd.’ schrijft journalist Karl Van Den Broeck. Hij bedoelt 
de strijd die nu tegen IS wordt uitgevochten in Irak en Syrië. Belgische 
gevechtsvliegtuigen bombarderen mee in Irak. Een engagement dat 
behalve onschuldige slachtoffers en bijna een half miljoen vluchtelingen, 
nog niets heeft opgeleverd. De aanslagen in Brussel drukken ons met de neus 
op de feiten: de tijd is voorbij dat we ver weg kunnen gaan bombarderen 
zonder er zelf iets van te voelen. Vandaag komt ons buitenlands beleid 
als een boemerang terug in het gezicht. Het is van belang dat we ons 
grondig bezinnen over ons antwoord op de terreurdaden in Brussel. We 
mogen de fouten uit het verleden niet meer herhalen. De war on terror 
duurt nu al jaren. Verschillende militaire interventies in Afghanistan, Irak en 
Libië hebben geen vrede en stabiliteit gebracht. De enige oplossing zal 
een onderhandelde oplossing zijn.  

‘Het enige wat bommen vanuit de lucht 
bewijzen is dat ze even effectief zijn in 
het doden van burgers als wapens op de 
grond’, schreef Simon Jenkins eind vorig jaar 
in the Guardian, naar aanleiding van de 
Franse bombardementen op Raqqa net na 
de aanslagen in Parijs. Steeds meer stemmen 
zijn het daarmee eens: zelfs al zou IS militair 
verslagen worden, welke politieke oplossing 
garandeert dat een gewapend conflict niet 
opnieuw escaleert nadat de troepen zijn 
vertrokken (zoals in Afghanistan, Irak en Libië)?

Versterk de 
democratie
Natuurlijk moeten politie en justitie hun werk 
kunnen doen. Natuurlijk moeten de daders van 
aanslagen en criminele feiten gevat en berecht 
worden. Maar als de democratie in gevaar 

Vredesactie voert campagne tegen de aankoop 
van nieuwe gevechtsvliegtuigen en tegen de 
bombardementen van Belgische F-16’s in Irak (en 
Syrië). 

• Denk en doe mee,  
mail gregory@vredesactie.be  
of lene@vredesactie.be

• Kom op 24 april naar de betoging tegen 
de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. 
De betoging is een initiatief van de Belgische 
vredesbeweging samen met meer dan honderd 
organisaties. Allen samen stellen we dat er geen 
maatschappelijk draagvlak bestaat om miljarden 
te investeren in nieuwe gevechtsvliegtuigen, dat 
de militaire interventies in verschillende delen van 
de wereld niet hebben gezorgd voor meer vrede 
en stabiliteit. Integendeel.

Afspraak zondag 24 april, 14 uur aan het 
Centraal Station Brussel.

is, is minder democratie niet de oplossing. 
Stoere, krachtdadige veiligheidsmaatregelen 
aankondigen kan bijdragen aan een 
psychologisch gevoel van veiligheid, maar 
zelfs een volledig leger in de straten van Brussel 
kan het risico op een aanslag niet herleiden tot 
nul. Tegelijkertijd perken ze heel wat essentiële 
burgerrechtelijke vrijheden in. ‘Sterker nog’, 
schrijft journalist Simon Jenkins in de Guardian, 
‘er is geen sluitende bescherming voor gruwel 
in een vrije samenleving’. Er is wel een 
bescherming tegen de gevolgen van gruwel, 
gaat hij verder. Door hysterie te voorkomen, 
geen wetten aan te passen, vrijheden aan te 
tasten of een klopjacht op Moslims te starten. 
Door niet mee te gaan in de angst.
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vraagt van onze trainers een behoorlijke dosis vaardigheden en expertise, 
die we voortdurend verder ontwikkelen.

Vredesactie is in Vlaanderen pionier wat betreft trainingen geweldloze 
actie en strategie. Voor verdere verdieping en intensieve vorming zijn we 
aangewezen op expertise bij mensen en groepen in het buitenland.

Eind april nodigen we twee trainers van Training for Change (VS) naar 
Vlaanderen uit voor een intensieve, vierdaagse 'Training for Social Action 
Trainers'. 

Training for Change staat internationaal bekend om haar expertise. 
Sinds 1992 verzorgden ze workshops in meer dan 20 landen aan meer 
dan 15.000 deelnemers. Ze zijn een bron van innovatieve didactische 
praktijken en theorie op vlak van democratische participatie, sociale 
verandering, diversiteit en strategie. Veel praktijken en methodieken van 
trainerscollectieven in Europa worden door hun 'direct eductation' aanpak 
geïnspireerd. 

De trainers die naar België komen zijn niet van de minste. Erika 
Thorne is al sinds 1974 actief in diverse sociale bewegingen. Ze 
heeft jarenlange ervaring in trainen en coachen van groepen rond 
strategisch campagnevoeren, democratische besluitvorming en omgaan 
met diversiteit. Ook Nico Amador heeft een indrukwekkende staat van 
dienst. Zijn engagement gaat terug tot de studentenbeweging en later 
de holebi-beweging. Daarnaast was hij onder meer actief in campagnes 
tegen racisme. Voor Training for Change begeleidde hij workshops en 
trainingen in de VS, Canada, Europa en Latijns-Amerika.

Deze vorming is ingebed in de Europese uitwisseling tussen trainers waar 
Vredesactie mee initiatief voor neemt. Behalve trainers van Vredesactie 
nemen ook trainers deel van Agir pour la Paix en Stroomversnellers, een 
trainerscollectief uit Amsterdam. 

In verschillende Europese landen zijn trainersgroepen actief, met wie we 
op vlak van visie, doelstellingen en methodieken veel gemeenschappelijk 
hebben. Er is een brede waaier aan vernieuwende vormingspraktijken 
ontwikkeld, maar de verspreiding daarvan gaat traag en weinig 
structureel. Samen met onze partners gaan we de komende jaren 
uitwisseling en kruisbestuiving tussen trainers op Europees niveau 
aanmoedigen en faciliteren.

Meer over Training for Change: http://www.trainingforchange.org 

Heb je actieplannen? Wil je een ei kwijt rond een thema, maar weet je 
niet waar te beginnen? De trainers van Vredesactie helpen groepen met 
democratische besluitvorming, begeleiden hen in het opzetten van acties 
en campagnes en denken mee na over hoe we effectiever actie kunnen 
voeren. Interesse? Contacteer ons: training@vredesactie.be

Vredesactie ontvangt 
Amerikaanse trainers van  
'Training For Change'
Er bestaat geen universitaire opleiding voor trainers geweldloze 
actie en verandering. Trainer word je door ervaring en 
kennisuitwisseling, door oefening en gedrevenheid. De 
vrijwilligers van de trainersgroep van Vredesactie werken 
voortdurend aan hun expertise en kennisopbouw. Daarvoor 
doen we ook een beroep op gerenommeerde trainers uit het 
buitenland. Einde april geven twee trainers van het Amerikaanse 
Training for Change een intensieve vorming aan onze trainers.

De trainersgroep van Vredesactie geeft training en ondersteuning aan 
diverse groepen en organisaties. Onze vormingen zijn geen vrijblijvende 
cursussen. We trachten groepen sterker te maken, de capaciteiten voor 
strategisch campagnevoeren te verdiepen om de slagkracht van sociale 
bewegingen te vergroten. Onze begeleiding is altijd op maat: we 
vertrekken vanuit de behoeften van de groep, spelen in op de vragen die 
zich stellen en proberen de sterktes aan de oppervlakte te brengen. Dat 

http://www.trainingforchange.org/
mailto:training@vredesactie.be


Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een 
maatschappij waarin conflicten worden opgelost zonder geweld of het dreigen 
ermee. Vredesactie is een motor voor het ontwikkelen van een geweldloze 
strategie en actie.  Bomspotters proberen om de kernwapens te verwijderen, 
met de campagne Ikstopwapenhandel.eu verhinderen we dat wapenhandelaars 
hun oorlogstuig verkopen of ijveren voor soepele exportregels. Als pacifistische 
beweging lanceren we initiatieven die de afbouw van de wapenindustrie 
mogelijk maken.

Vredesactie is aangesloten bij de War Resisters' International (WRI), een 
wereldwijd netwerk van organisaties, groepen en personen die allen de WRI-
beginselverklaring onderschrijven: 'Oorlog is een misdaad tegen de mensheid. 
Daarom ben ik vast besloten geen enkele vorm van oorlog te steunen en te ijveren 
voor de opheffing van alle oorzaken van oorlog'.

www.vredesactie.be | contact@vredesactie.be | 03 281 68 39 | Patriottenstraat 
27 2600 Berchem

Word Partner van Vredesactie, geef financiële steun via een vaste opdracht op 
rek.nr. 523-0403000-40.


