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Met die opmerking raakt Floris niet enkel 
aan de intensiteit van sociale strijd, maar 
ook aan een van de kernopdrachten van de 
trainerswerking van Vredesactie. We trainen 
namelijk niet alleen mensen die deelnemen 
aan acties in het kader van  campagnes 
van Vredesactie. Doorheen de jaren is de 
trainersgroep steeds actiever geworden bij 
andere bewegingen, waar we onze kennis 
en vaardigheden inzetten om mee te sleutelen 
aan  strategieën van sociale verandering. 
Die ondersteuning is divers omdat ze tal van 
vormen aanneemt, maar ook doordat ze 
ingezet wordt bij organisaties van verschillend 
pluimage. Of het nu om ABVV, Hart boven 
Hard, Via Campesina, Palestina Solidariteit 
of het Wereldkamp van Broederlijk Delen 
gaat: de zoektocht naar een geweldloze én 
effectieve strategie voor sociale, ecologische, 
economische en/of politieke rechtvaardigheid 
is steeds de gemeenschappelijke noemer. 

Onder de titel ‘Van verontwaardiging tot 
actievoeren in drie avonden’ organiseerden we 
het afgelopen jaar een actiecursus voor Gentse 
bewegingen. Maar ook bij ACV waren we te 
gast; we werden uitgenodigd om een discussie 
te faciliteren over de actuele rol en de perceptie 
van actievoeren. Voor Samenlevingsopbouw 
Vlaanderen zetten we een tweedaagse 
vorming en training op over geweldloze 
actie en strategie. Voor bewegingen die 
aangesloten zijn bij Minderhedenforum 
Vlaanderen organiseerden we laagdrempelige 
workshops over actievoeren. En sinds eind 
2014 coachen we Climate Express door 
individuele ondersteuningsmomenten, maar 
ook door groepsprocessen mee te begeleiden 

       Ik zie nu wat er 
tijdens een actie buiten 

de camera valt: al de 
andere dingen die erbij 

komen kijken.    “
deelnemer training

en te analyseren. Het is slechts een greep uit 
de activiteiten van de afgelopen maanden 
en vaak is het onderscheid tussen intervisie, 
coaching, training en educatie niet exact te 
bepalen. De ondersteuningsvormen lopen in 
elkaar over omdat iedere training rekent op 
inzet en betrokkenheid van de deelnemers, 
omdat er steeds wordt vertrokken vanuit de 
vraag van de groep en omdat de kennis en 
ervaringen van deelnemers centraal staan. 

De trainingen kunnen bijdragen aan een meer 
strategische werking, aan het verlagen van de 
drempel om deel te nemen aan geweldloze 
acties én het verhogen van de effectiviteit 
en creativiteit ervan, ze kunnen inzetten op 
het uitbouwen van een basisdemocratische 
werking en de duurzaamheid van activisme 
aanzwengelen. 

Opbouwen van 
een strategie
Verandering realiseren gebeurt niet door een 
geweldloze actie of een serie van acties. 
Het vergt organisatie, visie en strategie en 
verscheidene tactieken, waar verschillende 
actievormen deel van kunnen uitmaken. Een 
effectieve, geweldloze actie is ingebed in een 
ruimer campagneplan. Een geweldloze actie 
kan de bedoeling hebben om medestanders 
te winnen of om aan bewegingsopbouw te 
doen. Maar een geweldloze actie kan ook een 
middel zijn om tegenspraak te organiseren, om 
het huidige beleid te contesteren, om dwars 
te liggen. Het is een democratisch middel om 
je stem te laten horen, die anders gesmoord 
wordt in het debat. Acties van burgerlijke 
ongehoorzaamheid passen in dit kader, denk 
bijvoorbeeld aan de burgerinspecties in Kleine 
Brogel. Dat brede spectrum aan soorten van 
acties en hun inbedding in een planmatige 
aanpak, kan op iedere actietraining aan bod 
komen. 

Trainerswerking  
geweldloze verandering:  
ET POURQUOI?

OVER BEGEESTERING EN IMPACT 

“Goh, dat zoiets bestaat”, mijmert Floris verwonderd. We hebben elkaar 
al even niet meer gezien en wisselen nieuwigheden uit over ons bestaan. 
Nu zijn we aanbeland bij mijn engagement bij Vredesactie, ik ben actief 
als trainer in de trainersgroep. “Ik heb er nog nooit bij stilgestaan dat 
zo’n dingen niet vanzelf gaan”, vervolgt hij, “dat er zoveel voorbereidend 
werk aan sociale verandering voorafgaat.”
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Strategie was bijvoorbeeld de inzet van een 
tweedaagse training bij Samenlevingsopbouw 
Vlaanderen. Opbouwwerkers werden enerzijds 
uitgedaagd om na te denken over de plaats 
van tegenspraak en actie in een democratie en 
heel specifiek in hun werk. Anderzijds werden 
er middelen aangereikt om op een strategische 
manier acties en campagnes te plannen.

Verlagen van drempels 
Trainingen zijn drempelverlagend: deelname 
aan een voorbereidende training verhoogt 
de actiebereidheid. Vredesactie organiseert 
trainingen als voorbereiding op de 
actiemomenten in de campagne ‘Ik Stop 
Wapenhandel’. De nadruk ligt dan sterk op 
vaardigheden en houdingen die belangrijk 
zijn tijdens de actie. De training omvat 
oefensessies rond geweldloze communicatie 
en consensusbesluitvorming, de-escalatie van 
conflicten, het opzetten van een buddysysteem, 
blokkadetechnieken, … Zo’n training biedt 
een veilig kader om te ontdekken en uit te 
proberen, om gewapend met een tactiek van 
actieve geweldloosheid,  verontwaardiging 
om te zetten in een concreet engagement tot 
verandering. 

“Er komt relevante informatie aan bod, maar 
tegelijkertijd is het een proefondervindelijke 
training: al doende kom je tot inzichten en 
trek je conclusies. Bovenal vind ik het een 
geweldige groep. Ik zou direct vertrekken om 
samen met hen actie te voeren.” (deelnemer 
trainingen Ikstopwapenhandel’)

zomer te gast bij Hart boven Hard Antwerpen 
om stil te staan bij een strategie om de 
betrokkenheid van buurtbewoners te verhogen 
en om facilitatievaardigheden te oefenen.

Duurzaam activisme
Actievoeren doe je vaak uit verontwaardiging, 
omdat je bevlogen vecht voor een alternatief. 
Maar gaandeweg kunnen energiereserves 
uitgeput geraken. Motivaties, twijfels, hoop en 
angst blijven dikwijls onuitgesproken. Trainers 

faciliteren bijeenkomsten of gaan een langer 
coachingstraject aan om duurzaam activisme 
mogelijk te maken.

Contact
Heb je actieplannen? Wil je een ei kwijt, maar 
weet je niet waar te beginnen? Wil je als 
groep of organisatie je thema op de politieke 
en maatschappelijke agenda krijgen maar zit 
je met vragen en twijfels? Misschien kan de 
trainersgroep van Vredesactie je helpen. Neem 
contact: training@vredesactie.be. We bekijken 
samen wat we kunnen doen.

Verhogen van 
effectiviteit en 
creativiteit
In het Duitse Rijngebied klonk in augustus de 
kreet “Ende Gelände”. “Tot hier en niet verder”, 
scandeerden duizenden mensen. Ze kwamen 
samen om actie te ondernemen tegen de 
bruinkoolmijnen die verantwoordelijk zijn voor 
de grootste koolstofuitstoot van Europa. Twee 
trainers van Vredesactie zakten enkele dagen 
eerder af om deelnemers voor te bereiden. Ze 
werden niet enkel gebrieft over de geweldloze 
actie en het wettelijk kader, maar leerden 
tactieken die hen in de mogelijkheid stelden 
om adequaat te reageren op de aanwezigheid 
en repressie van politie. De voorbereidende 
actietraining  droeg bij aan de succesvolle 
bezetting van de bruinkoolmijn. 

Trainingen kunnen ook de creativiteit van 
acties verhogen. Tijdens een vormingsavond 
van het ABVV werden trainers van Vredesactie 
uitgenodigd om met de deelnemers in discussie 
te gaan over de bestaande actievormen. Wat 
is er nog onder de zon naast stakingen en 
betogingen? Hoe kunnen we het brede publiek 
sensibiliseren en mobiliseren? Welke creatieve 
middelen kunnen we inzetten?

Basisdemocratisch 
organiseren
De interventies van de trainers bieden ook 
de mogelijkheid om de eigen werking meer 
basisdemocratisch te organiseren. Dat kan door 
bijvoorbeeld de besluitvorming onder de loep 
te nemen, de communicatie te analyseren of 
door een sessie over consensusbesluitvorming 
in te richten. Zo was Vredesactie afgelopen 

   Ik verwacht kwaliteit 
van Vredesactie en die 

heb ik ook gekregen.    ”
deelnemer training

“    
Ik verwachtte 

mogelijkheden om te 
experimenteren, om 
dingen te proberen en 
die veilige ruimte heb ik 
hier gevonden.
deelnemer training
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“De Commissie zal met belanghebbenden 
bespreken hoe de Europese defensie-industrie 
kan worden gesteund op externe markten”, zo 
stelt een rapport van de Europese Commissie 
getiteld ‘Een New Deal voor de Europese 
defensie’. De EU stimuleerde de voorbije 
jaren de uitbouw van een Europese defensie-
industrie. Die industrie heeft export broodnodig 
om winstgevend te zijn, ook als die export 
bestemd is voor dictators of conflictregio’s. 

Libië:  
de zeven vette jaren 
“Een gesofisticeerde klant met de politieke 
wil voor het aankopen van militair materiaal” 
zo werd Khadaffi in 2005 omschreven 
door het Britse ministerie van defensie. Libië 
dat tot 2003 onderworpen was aan een 
VN-wapenembargo, werd al snel gezien als 
een “prioritaire klant” met het geld om op grote 
schaal wapens te kopen. Zeven jaar later, 
met het uitbreken van de burgeroorlog, werd 
het Libisch wapenembargo in ere hersteld. 
Niettemin wist de Europese Unie in de tussentijd 
1,1 miljard euro aan wapens te leveren.

In 2009 sloot Finmeccanica een overeenkomst 
met de Libische overheid om een wapenfabriek 
op te zetten in Libië voor de productie van 
militaire helikopters. Met veel furore werd 
aangekondigd dat dit de “poort tot de 
Afrikaanse markt” zou openen. Nog geen 
twee jaar later zouden vreedzame betogers in 
Benghazi beschoten worden door de overheid, 
vanuit helikopters...

MBDA, een consortium van Airbus, 
Finmeccanica en BEA systems, verkocht 
Milan anti-tank systemen aan Libië ter 
waarde van bijna 300 miljoen euro. Het is 
dan ook ironisch dat tijdens de burgeroorlog 
rebellen de regeringstroepen van Khadaffi 
bestookten met dezelfde Milans, hen geleverd 

Oorlogs- 
vluchtelingen:

wapenindustrie passeert  
2x langs kassa

“Wie instrumenten van geweld produceert of de economie 
van een land uitbuit, zal vluchtelingen oogsten.”, zo zei Rex 
Osa, activist bij the Voice Refugee Forum, onlangs tegen de 
Duitse krant Taz. “Oorlog begint aan het Bodemmeer” zo 
vervolgt Osa nog. Niet alleen vanuit Duitsland, maar vanuit 
de hele Europese Unie worden wapens geproduceerd die 
wereldwijd opduiken in bloedige conflicten. Zij die vluchten 
voor het wapengekletter botsen op hoogtechnologische 
bewakingssystemen aan de grenzen. Wat blijkt, Thales, 
Finmeccanica en Airbus, drie van de grootste Europese 
wapenbedrijven, ontvangen miljoenen aan subsidies om 
deze grensbewakingssystemen te ontwikkelen. Ze passeren 
tweemaal langs de kassa. Ze leveren de wapens die 
bloedige conflicten in stand houden én profiteren van 
Europese subsidies om vluchtelingen buiten te houden. In 
Europa gaat een restrictief immigratiebeleid hand in hand met 
een laks wapenhandelbeleid. 

 

Volg een actietraining  
‘Ik stop wapenhandel’ 
Verhinder geweldloos dat wapenhandelaars 
hun oorlogstuig verkopen of ijveren voor soepele 
exportregels. Bereid je actief voor op directe 
geweldloze acties bij wapenhandelaars en 
lobbyisten.

Een trainingsdag start om 10u en eindigt ten 
laatste om 18u. Deelname is gratis, inschrijven 
verplicht, via ikstopwapenhandel@vredesactie.
be.

Actietrainingen ‘Ik stop wapenhandel’: 

Zaterdag 3 oktober | Brussel 

Zondag 11 oktober | Gent 

Zaterdag 24 oktober | Antwderpen

Meer weten over wapenhandel?
Vrijdag 25 september, Gent: Info-moment / 
benefiet in het Assez, Sparrestraat 1A in Gent 
(Brugse Poort)). Om 19u kan je voor een vrije 
bijdrage komen smullen in de volkskeuken, de 
opbrengst gaat naar de campagne. Het info-
moment begint na het eten, rond 20u30.

Zondag 25 oktober, 14u, Brussel: Volg een 
lobbytour, een alternatieve standwandeling door 
het Europees kwartier in Brussel, en ontdek wie er 
waar aan de touwtjes trekt. Deelname is gratis, 
Inschrijven via lobbytour@vredesactie.be.

Meedoen?

Sluit je aan bij een lokale groep, of wordt zelf 
contactpunt. Contacteer ons voor meer info:

website: www.ikstopwapenhandel.eu  
facebook: facebook.com/Istopthearmstrade.eu 

mail: ikstopwapenhandel@vredesactie.be

ik
wapen
handel.eu

stop
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door bondgenoot Qatar. Ook de NAVO-
interventiemacht maakte intensief gebruik van 
raketten vervaardigd door MBDA. Volgens 
de Britse krant The Guardian was 2011 
een topjaar voor MBDA. “We ontvingen 
zeer positieve feedback over de militaire 
campagnes in Afghanistan, Libië en Ivoorkust, 
het MBDA-materiaal dat daar gebruikt werd en 
de steun die we geven aan de krijgsmacht” zo 
stelde Antoine Bouvier, CEO van MBDA naar 
aanleiding van hun ‘succesjaar’. 

Khadaffi stond op het punt om het Rafale 
gevechtsvliegtuig, een gezamenlijke productie 
door Thales, Dassault en Safran, te kopen. 
Datzelfde consortium moderniseerde eerder al 
de verouderde Mirage F1 gevechtsvliegtuigen. 
Twee piloten zouden  later met Mirage F1 
vliegtuigen deserteren na het bevel te hebben 
ontvangen om geweldloze demonstraties te 
beschieten.

Sinds de dood van Khadaffi is de situatie 
in Libië er niet op verbeterd. Gewapende 
groepen bekampen elkaar en de Islamitische 
Staat heeft er vaste voet aan grond gekregen. 
Libië is uitgegroeid tot hét wapendepot van het 
Midden Oosten. 

Exporteur 
van conflict
Ook in Syrië worden Europese wapens 
gebruikt. Selex, een dochterbedrijf 
van Finmeccanica, moderniseerde 
honderdtweeëntwintig T72 tanks van Assad 
ter waarde van 200 miljoen euro. Deze tanks 
zijn nog steeds in gebruik en worden massaal 
ingezet voor aanvallen op verstedelijkte 
gebieden. Ook IS wist de hand te leggen 
op minstens één van deze gemoderniseerde 
tanks tijdens gevechten met de Syrische 
strijdkrachten. 

Wikileaks onthulde dan weer dat hetzelfde 
bedrijf in 2012, ondanks een wapenembargo, 
communicatieapparatuur leverde aan de 
Syrische politiediensten. Uitgelekte e-mails 
tonen dat Selex moeite had de bestelling 
te bolwerken na een ‘toegenomen vraag’ 
afkomstig van de Syrische veiligheidsdiensten.

Bewapenen van de 
Europese grenzen
Libië en Syrië zijn slechts enkele voorbeelden 
van gewelddadige conflicten waar Europese 
wapens opduiken. De gevolgen laten zich 
raden. Het VN-agentschap voor vluchtelingen 
(UNHCR) spreekt van “een immense kost van 
oorlog en het falen van conflictpreventie”. 

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog 
zijn meer dan 60 miljoen mensen op de 
vlucht. Europa antwoordt met een verdere 
militarisering van haar grenzen. De Europese 
wapenindustrie is al die tijd een bevoorrechte 
partner. Niet alleen zijn wapenbedrijven 
betrokken bij het uittekenen van het beleid, 
dezelfde bedrijven zijn ook de grootste 
ontvangers van de onderzoekssubsidies. Tussen 
2002 en 2013 spendeerde de Europese Unie 
225 miljoen euro aan onderzoeksgeld voor 
het bewaken van de Europese buitengrenzen. 
Van de 39 onderzoeksprojecten, participeerde 
Airbus in tien projecten, Finmeccanica werkte 
mee aan 16 projecten en Thales aan 18.

Ook de afzetmarkt wordt gegarandeerd. 
Op uitnodiging van Frontex, het Europees 
grensagentschap, stelde de defensie-
industrie zijn bewakingsmateriaal ten toon 
aan potentiële kopers in Griekenland. De 
invoering van EUROSUR, een uitgebreid 
grensbewakingssysteem, kent een kostenplaatje 
van meer dan 300 miljoen voor de komende 
tien jaar. De wapenindustrie staat te trappelen 
om hier een graantje van mee te pikken. Zo 

      Europese wapen-
bedrijven leveren de 
wapens die conflicten 
in stand houden 
én profiteren van 
Europese subsidies om 
vluchtelingen buiten te 
houden.
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België opnieuw  
logistieke draaischijf 

in militaire interventies?

Stockeert het Amerikaans leger binnenkort opnieuw 
tanks en munitie in ons land? Het Belang van Limburg 
berichtte begin september dat de Belgische regering 
de basis in Zutendaal aanbiedt voor de stationering 
van zwaar militair materieel. Op die manier is ons 
land nog meer aan de Amerikaanse buitenlandpolitiek 
verbonden dan al het geval was. Verleent de regering 
opnieuw haar medewerking aan de volgende militaire 
interventies?

pleitte Yves Lagoude, bedrijvig bij Thales en 
voorzitter van lobbyorganisatie EOS, voor 
meer “dialoog” tussen de industrie en het 
beleid en voor meer “allocatie van publieke 
middelen” in het kader van het EUROSUR 
programma. 

De wapenindustrie kan op beide oren 
slapen. De Europese grenzen worden in 
toenemende mate gemilitariseerde zones. 
Midden juni lanceerde de Europese Unie de 
EUNAVFOR MED missie en sindsdien zet de 
EU oorlogsboten, vliegtuigen en helikopters 
in ter “identificatie, inbeslagname en opkuis” 
van smokkelbootjes in de Middellandse 
Zee. Het vlaggenschip van deze missie 
is uitgerust met wapentuig geleverd door 
Finmeccanica. Ook Dassault, Thales en 
AugustaWestland -een dochterbedrijf van 
Finmeccanica- leverden militair materiaal.

Beveiligingstechnologie wordt gretig 
geëxporteerd. Airbus is betrokken bij een 
grensbewakingssysteem aan de 9000 
kilometer lange Saoedische grens, ook wel 
bekend als de ‘Grote Muur van Saoedi 
Arabië’. Saoedi Arabië wil daarmee 
‘illegale immigratie’ vanuit conflictgebieden 
zoals Jemen en Irak een halt toeroepen. 
Finmecannica kondigde in 2009 aan een 
‘grens en controle systeem’ ter waarde 
van 400 miljoen te willen verkopen aan 
het Libische regime onder Khadaffi om 
te voorkomen dat vluchtelingen Europese 
bodem zouden bereiken. Toen door 
omstandigheden deze deal op de klippen 
dreigde te lopen, waren de Libische 
rebellen maar al te bereid om de gemaakte 
overeenkomst te respecteren. Een belofte die 
in 2013 door de Libische defensie minister 
Abdullah al-Thini werd herhaald.

De Europese Unie heeft alle middelen ter 
beschikking om de grondoorzaken van 
migratie aan te pakken. Het bewapenen van 
de grenzen is niet de oplossing. Maak werk 
van conflictpreventie en stop wapenhandel. 

Vredesactie op DSEI 
wapenbeurs in Londen
Van 15 tot 18 september streek de defensie-industrie 
neer in Londen voor een gigantische wapenbeurs: 
Defence & Security Equipment International (DSEI). 
De beurs wordt er om de twee jaar georganiseerd 
met de financiële, logistieke en politieke steun van de 
Britse regering.

1500 wapenbedrijven verkopen er hun wapentuig. 
Meer dan 30.000 bezoekers komen er ‘shoppen’. 

Onder de noemer ‘Stop The Arms Fair’ strijdt een 
coalitie van vredesbewegingen en activisten tegen 
de DSEI beurs. Een delegatie van Vredesactie was 
erbij. Met geweldloze acties probeerden ze de 
opbouw van de beurs te verhinderen en klaagden ze 
de overheidssteun voor de wapenbeurs aan. 
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Als de VS in Zutendaal tanks en munitie gaan 
stockeren, gaat ons land dan dwars liggen 
als dat ingezet wordt voor een aanval op 
bijvoorbeeld Iran? Of verleent de regering dan 
opnieuw al haar medewerking?

Confrontatiepolitiek
Bovendien maakt het opslaan van militair 
materieel in Europa uitdrukkelijk deel uit van 
de ‘reassurance measures’ die de VS hebben 
aangekondigd nu de spanningen met Rusland 
oplopen. Met die maatregelen willen de 
VS de Oosteuropese NAVO-bondgenoten 
geruststellen en verzekeren van militaire steun. 
Tegen die achtergrond opende de NAVO 
onlangs ook een trainingscentrum in Georgië, 
nochtans geen NAVO-lidstaat. “There is 
more Georgia in NATO and more NATO in 
Georgia,” stelde NAVO-baas Stoltenberg. 
Die militaire opbouw lijkt sterk op een staaltje 
spierballenpolitiek. Ze maakt diplomatieke 
dialoog met Rusland - nochtans noodzakelijk 
om het conflict rond Oekraïne te ontmijnen en 
de stabiliteit in Europa te bewaren – alleen 
maar moeilijker.

België toont zich opnieuw een betrouwbare 
NAVO-bondgenoot, zonder dat dit op gelijk 
welke manier bijdraagt aan onze veiligheid of 
internationale stabiliteit.

zou Zutendaal dus opnieuw een rol krijgen 
in het wereldwijde netwerk van Amerikaanse 
bases, ditmaal in de context van de oplopende 
spanningen met Rusland.

Waarom het Amerikaanse leger voor 
stockage van materieel in België zou kiezen is 
onduidelijk. De ligging van kwartier, vlak naast 
de E314 en dichtbij het Albertkanaal maakt 
verscheping via de Antwerpse haven mogelijk.

Logistieke 
draaischijf voor 
militaire interventies
De regering verbindt ons land op die 
manier nog meer aan de Amerikaanse 
buitenlandpolitiek dan al het geval is. Herinner 
je 2003, ‘trainstoppers’ houden geweldloos 
een trein tegen die geladen is met militair 
materieel. In de aanloop naar de inval en 
bezetting van Irak, 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 in strijd met het 
internationaal recht. 

De toenmalige regering verwees naar 
‘geheime bilaterale akkoorden’ met de VS. 
Op aandringen van Vredesactie beloofde de 
eerste paarse regering in 2003 die akkoorden 
te herzien “in functie van de gewijzigde 
internationale situatie”, maar met die belofte 
gebeurde niets. Het is waarschijnlijk dat ook nu 
naar die akkoorden zal worden verwezen, ook 
al moeten de VS en België voor het opnieuw 
in gebruik nemen vermoedelijk een nieuw 
akkoord sluiten.

Volgens de krantenberichten vraagt het 
Amerikaanse leger om 70.000 vierkante meter 
van de basis in Zutendaal te mogen gebruiken 
voor de opslag van zwaar conventioneel 
militair materieel – er is sprake van onder meer 
tanks en munitie. De Belgische regering zou 
toegestemd hebben en nu op een definitieve 
Amerikaanse beslissing wachten.

In 1953 legde de NAVO in Zutendaal een 
reservevliegveld aan. De kazerne ten noorden 
van de landingsbaan, kwartier Wevelsmoer, 
werd tot 2000 door het Amerikaanse leger 
gebruikt voor de opslag van materieel. 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. Na 2000 
nam het Belgische leger de basis opnieuw in 
gebruik voor de opslag van rollend materieel 
en archieven. Sinds 2013 is er bovendien een 
installatie voor de vernietiging van munitie. Nu 

“     Als de VS in Zutendaal 
tanks en munitie 
stockeren, gaat ons land 
dan dwars liggen als dat 
ingezet wordt voor een 
aanval op bijvoorbeeld 
Iran? 
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     Geen geld,  
  geen nut,  
geen draagvlak
Met meer dan 100 waren we, op dinsdag 26 mei 2015. 
Samen bezetten we een namiddag de bureaus van de vier 
regeringspartijen in Brussel. Onze boodschap: Belgen willen 
geen nieuwe gevechtsvliegtuigen. 

ingezet in de conflicten in Afghanistan, 
Libië en sinds kort ook in Irak. Stuk voor stuk 
operaties die er niet in geslaagd zijn om 
vrede of veiligheid of stabiliteit te brengen, 
integendeel. Hoe weinig je kan doen 
met een gevechtsvliegtuig, is sinds enkele 
maanden pijnlijk zichtbaar nu vluchtelingen uit 
Afghanistan, Irak en Syrië massaal de gesloten 
grenzen van de Europese Unie hebben 
bereikt. Er bestaat geen “quick fix” voor de 
oorlog in Irak en Syrië. En misschien zijn onze 
regeringen sowieso niet de aangewezen 
actoren om daarover mee te praten, gezien de 
terughoudendheid van onze ministers om nog 
maar te voorzien in de basisbehoeften van de 
mensen die hier toekomen.

Het ontslaat onze beleidsmakers in elk geval 
niet van de plicht om lessen te trekken uit de 
inzet van gevechtsvliegtuigen. Om de voorbije 
interventies te evalueren, de gemiste kansen 
om de escalatie van conflicten te voorkomen 

te inventariseren, of om te kijken waar onze 
invloed de situatie heeft verergerd. Maar het 
blijft vooralsnog muisstil.

Daarom blijven we de boodschap herhalen: 
Politici, u vergist zich, Belgen willen geen 
nieuwe gevechtsvliegtuigen. Op de dag van 
de bezetting van de partijbureaus startten we 
met een mailactie. Honderden e-mails kregen 
onze beleidsmakers. Ze herinnerden ministers 
en parlementsleden eraan dat er voor de 
aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen geen 
maatschappelijk draagvlak bestaat. 

In een eerste reactie beloven parlementsleden 
van SP-A en Groen aan elke ondertekenaar 
om zich te blijven verzetten tegen de geplande 
aankoop, N-VA-parlementsleden verdedigen 
de aankoop van nieuwe gevechtstoestellen. 
Open VLD liet na te antwoorden.  Uit CD&V-
hoek kreeg Vredesactie enkel een geïrriteerde 
reactie van Kamerlid Roel Deseyn. 

Vlak voor de regering met vakantie ging 
publiceerden Jan Nolf (erevrederechter), Tom 
Sauer (UA), Christ Klep (militair historicus) 
en Elvis Peeters (auteur) een brief gericht aan 
onze beleidsmakers. Elk vanuit hun eigen 
achtergrond zetten ze vraagtekens bij de 
geplande aankoop van gevechtsvliegtuigen. 
Samen maken ze duidelijk dat nieuwe 
gevechtsvliegtuigen geen nut hebben, dat er 
geen geld en geen draagvlak voor is en dat 
economische compensaties een illusie zijn. 

Intussen zijn we klaar voor een najaar 
vol herhaling. Belgen willen veel, maar 
geen gevechtsvliegtuigen. Meedoen? Is 
er vanuit je raam een mooi zicht op het 
gemeentehuis? Hang er een poster. Zin om 
ballonnen uit te delen op de familiedag 
van een regeringspartij? Laat het ons weten 
via contact@vredesactie.be. Het materiaal 
(ballonnen, lint, vliegertjes, posters,...) ligt 
klaar.

Met posters, ballonnen, T-shirts, linten en een 
glimlach brachten we de boodschap tot bij 
de beleidsmakers. Deze regering blijft ons 
uitleggen dat er geen geld is, dat er bespaard 
moet worden, dat iedereen een duit in het 
zakje moet doen, en toch worden er geen 
vragen gesteld bij de aankoop van nieuwe 
gevechtsvliegtuigen. Die aankoop is niet alleen 
een financiële hypotheek voor de komende, 

pakweg, 30 jaar, maar ook een keurslijf voor 
het buitenlandbeleid dat we kunnen voeren.

Gevechtsvliegtuigen zijn geen multi-inzetbare 
machines. Gevechtsvliegtuigen dienen om te 
bombarderen, eventueel om te verkennen of 
om grondtroepen te ondersteunen terwijl ze 
opereren in vijandig gebied. De Belgische 
gevechtsvliegtuigen zijn de jongste jaren 
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actievoerders klaagden onder meer de nucleaire strategie van de NAVO 
en de aanwezigheid van kernwapens in ons land aan.

Op SHAPE worden de plannen gemaakt om de Amerikaanse kernwapens 
die in Kleine Brogel gestationeerd zijn te gebruiken. Ook onder 
commando van SHAPE oefenen F-16 piloten, onder wie Belgische, ieder 
jaar op het vervoer en gebruik van tactische kernwapens. Die planning 
van het gebruik van kernwapens komt neer op het voorbereiden van 
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. Het Internationaal 
Gerechtshof heeft in zijn uitspraak van 8 juli 1996 de fundamentele regels 
van het oorlogsrecht aangeduid die van toepassing zijn op kernwapens. 
Ten eerste: wapens die geen onderscheid maken tussen burgers en 
oorlogvoerenden mogen niet gebruikt worden. Ten tweede: wapens die 
onnodig lijden toebrengen aan oorlogvoerenden mogen niet gebruikt 
worden. De tactische kernwapens die in Europa liggen kunnen onmogelijk 
worden ingezet zonder die regels te schenden.

Belgen willen kernwapens weg
Sinds eind jaren negentig dienden duizenden mensen klacht in tegen de 
NAVO-kernwapenpolitiek. Duizenden bomspotters gingen geweldloos de 
luchtmachtbasis van Kleine Brogel op. Die acties zorgden voor een breed 
draagvlak voor de verwijdering van kernwapens uit ons land en voor 
resoluties in Kamer en Senaat die de regering aanmanen daar werk van 
te maken. Uit een opiniepeiling van de Universiteit Antwerpen in 2014 
bleek opnieuw dat een ruime meerderheid van de Belgen de kernwapens 
uit ons land weg wil. Opeenvolgende regeringen negeerden dat signaal. 
Ook voor de huidige regering is de verwijdering van de kernwapens 
allerminst een prioriteit, ook al staat in het regeerakkoord dat de regering 
“alle geloofwaardige en doelgerichte inspanningen” onderschrijft “met het 
oog op effectieve en evenwichtige ontwapening in de wereld, zowel op 
nucleair als op conventioneel gebied.” Van ernstige pogingen om ook 
werkelijk aan nucleaire ontwapening bij te dragen is tot nu toe niets te 
merken.

NAVO oefent inzet kernwapens
Jaarlijks oefenen piloten van verschillende NAVO-landen op het vervoer 
en inzetten van kernwapens. Uit documenten van Allied Land Command 
van de NAVO blijkt dat de oefening dit jaar van 12 tot 16 oktober 
plaatsheeft. Op welke basis de oefening gehouden wordt, houdt de 
NAVO angstvallig geheim – in 2012 was dat nog Kleine Brogel, de 
afgelopen jaren was Italië gastland. 

Opnieuw 
Bomspotters

voor de rechtbank
Op 26 oktober moeten zeven bomspotters voor de rechtbank 
van Mons verschijnen omwille van een geweldloze actie op 
SHAPE, het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Mons. De 
wereld op zijn kop: geweldloze burgers worden vervolgd terwijl 
de overheid zich schuldig maakt aan de voorbereiding van 
oorlogsmisdaden.

Op 11 februari 2012 drongen vredesactivisten binnen in SHAPE. Ze 
liepen er ongestoord rond, maakten beelden en verspreidden nadien 
een video en foto’s van de basis op internet. Deze actie van burgerlijke 
ongehoorzaamheid kaderde in de campagne NATO GAME OVER. De 
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verdere verlenging van de levensduur voorbij 
2025 is volgens de legertop technisch gezien 
uitgesloten. De regeringspartijen moeten dus 
kleur bekennen: willen ze de kernwapens hier 
houden – en daar ook miljoenen euro’s aan 
spenderen – of halen ze de kernwapens weg?

Bomspotters voor 
de rechtbank
De zeven bomspotters worden vervolgd op 
basis van artikel 120 ter van het Strafwetboek. 
Het is de wereld op zijn kop: geweldloze 
burgers die proberen de voorbereiding van 
oorlogsmisdaden tegen te houden worden 

In het regeerakkoord staat dat de F-16 
gevechtsvliegtuigen vervangen zullen worden. 
De regering moet daarover nog tijdens deze 
legislatuur knopen doorhakken en zal dus ook 
snel moeten beslissen of de eventuele opvolger 
van de F-16 de huidige kernwapentaak moet 
verderzetten. 

Totnogtoe stelde geen van de regeringspartijen 
die nucleaire taak in vraag. De facto komt dat 
neer op een keuze voor de F-35 (Joint Strike 
Fighter), want dat is het enige toestel dat 
aangepast kan worden om de B-61 kernbom 
te vervoeren. In het uiterste geval kan de 
luchtmacht voor die taak nog enkele F-16’s in 
de lucht houden, maar ook die moeten dan aan 
de vernieuwde B-61 aangepast worden. Een 

Op initiatief van Vredesactie voelen 
parlementsleden onze minister van Defensie 
aan de tand over de rol van Belgische 
F-16 piloten in deze oefening. Belgische 
piloten maken zich immers schuldig aan 
de voorbereiding van misdaden tegen de 
mensheid. Niet de bomspotters moeten 
voor de rechter, maar de Belgische overheid 
en de verantwoordelijken voor de NAVO-
kernwapenstrategie.

Opvolger F-16 
mét kernwapens?
Dit najaar legt defensieminister Vandeput 
zijn strategische nota voor aan de regering. 

Steun de vervolgde 
Bomspotters
Kom op 26 oktober naar de rechtbank van 
Mons en steek de zeven beklaagden een 
hart onder de riem. 

Afspraak bij de correctionele rechtbank, 
Rue de Nimy 35 om 8u. 

meer info op  
https://bomspotters.wordpress.com  
Volg en verspreid de info op de Facebook-
pagina “Soutien aux bomspotters poursuivis 
en justice”

Stort een gift op IBAN BE71 0013 3162 
2969 (BIC GEBABEBB) op naam van ASBL 
APAIX/PAV (giften vanaf 40€ zijn fiscaal 
aftrekbaar).

vervolgd terwijl onze regering actief meewerkt 
aan een illegaal kernwapenbeleid.

Ook in 1999 moesten Bomspotters voor 
de correctionele rechtbank verschijnen 
nadat ze geweldloos de luchtmachtbasis 
van Kleine Brogel waren opgegaan. De 
rechter verklaarde zich toen onbevoegd. 
Het betreden van militaire bases is immers 
een politiek misdrijf dat door een Assisenjury 
moet beoordeeld worden. De procureur wilde 
het niet zover drijven en het tot een politieke 
zaak laten komen: het Asissenhof zou zich 
immers ook over de illegaliteit van de NAVO-
kernwapenpolitiek moeten uitspreken.



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.


