
september 2016

VU :  S. Suijs, p/a Patriottenstraat 27, 2600 Berchem | Vredesactie vzw  | 6 wekelijks tijdschrift | jaargang 47 |  september 2016 | nr 313-314 | afgiftekantoor Brussel 5

10 november
actiedag  ik stop wapen-

handel



Vredesactie | pagina 3Pagina 2

Reeds tijdens gesprekken in 2002, die de 
basis vormden voor het Verdrag van Lissabon, 
werden de krijtlijnen uitgezet voor een Europees 
“bewapeningsagentschap”. Werkgroep VIII, 
die zich tijdens deze gesprekken boog over 
defensie, werd in grote mate gedomineerd 
door de belangenvertegenwoordigers van 
de defensie-industrie. Van de dertien leden 
waren er drie van de defensie-industrie zelf, 
waaronder BAE Systems en EADS (later 
herdoopt tot Airbus). Kritische stemmen uit het 
maatschappelijk middenveld ontbraken.Het 
is dan ook niet te verwonderen dat van meet 
af het EDA expliciet de opdracht kreeg de 
belangen van de Europese wapenindustrie te  
verdedigen. Het “versterken” van de Europese 
defensie-industrie zo noemt dat in de mission 
statement van het EDA.

2016: kanteljaar 
naar een militair 
Europa?
Twaalf jaar later laten de resultaten zich raden. 
De wapenindustrie heeft haar greep op de 
Europese instellingen verder versterkt. Het 

Wat is er mis met het  

Europees  
Denfensie 
Agentschap?
Op 10 november is het opnieuw verzamelen geblazen 
voor de lobbyisten van de wapenindustrie. De jaarlijkse 
conferentie van het Europees Defensie Agentschap (EDA) is 
een lobbyevent dat hoog op de agenda prijkt van zowel 
Europese politici als de CEO’s van de wapenindustrie. 
Vredesactie mag dan wel niet uitgenodigd zijn, ook wij 
zullen aanwezig zijn. Onze boodschap is klaar en  
duidelijk: geen wapendealers in Brussel. 

Belastingvermindering voor de aankoop van wapens, subsidies voor 
wapentechnologie, Europees geld voor ontwikkelingshulp naar legers 
in het Zuiden, het zijn maar enkele van de voorstellen die de EU het 
afgelopen jaar lanceerde. Wie denkt actief mee? Wie wil het graag 
uitvoeren? Het EDA staat in vele gevallen op de eerste rij. 

De wapenindustrie in de cockpit
“De Europese wapenindustrie is een vurig voorstander van dit 
Agentschap.”, zo liet Javier Solona, toenmalig Europees vertegenwoor-
diger voor buitenlands beleid, in mei 2004 optekenen tijdens een 
Europese defensietop. Enkele maanden later werd het Europees Defensie 
Agentschap boven de doopvont gehouden. Solona’s opmerking was een 
understatement. De Europese wapenindustrie was niet enkel enthousiast 
over de oprichting van het EDA, het was op basis van voorstellen van de 
wapenindustrie dat het EDA tot stand is gekomen. 

ACTIE OPROEP 
10 november

Geen wapendealers  
in Brussel
Stop de conferentie 
van het Europees 
Defensieagentschap
Op 10 november vergaderen wapen-
handelaars en politici in Brussel achter 
gesloten deuren. Op hun agenda: het 
Europese veiligheidsbeleid. Politici 
leggen onze veiligheid in handen van 
de defensie-industrie. Dat leidt tot meer 
wapenexport, meer geweld, meer oorlog.  
Zeg STOP. Voer geweldloos actie en 
laat de wapendealers weten dat ze niet 
welkom zijn. 

DOE MEE
Op 10 november vertrekken vanuit verschil-
lende steden groepen actievoerders samen 
naar Brussel. We proberen op diverse 
manieren te voorkomen dat de wapendea-
lers naar de conferentie gaan. Deze acties 
gaan van ludiek tot burgerlijk ongehoor-
zaam, je kiest zelf hoe jij mee wil doen. 

REGISTREER
Laat ons via www.ikstopwapenhandel.eu/
actiedag weten dat je mee wil doen. Wij 
bezorgen je meer informatie. 
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voor zichzelf op te eisen. Met andere 
woorden, niet alleen dreigen wapenbedrijven 
handenvol gemeenschapsgeld te krijgen 
toegestopt voor onderzoek naar militaire 
technologie, de resultaten van dat onderzoek 
worden naar alle waarschijnlijkheid ook nog 
eens geprivatiseerd.

Europa: weinig 
visie, veel wapens
In juni lanceerde Federica Mogherini, de 
Europese hoge vertegenwoordiger voor 
buitenlands beleid, een globale strategie voor 
het Europees buitenlands en veiligheidsbeleid. 
Mogherini’s visie is sterk militair gekleurd. 
Ze wil dat Europa overal ter wereld en op 
elk moment militair kan ingrijpen. Hiervoor 
moeten de lidstaten meer wapens kopen. 
Daarom roept Mogherini de lidstaten op om 
twintig procent van hun defensiebudgetten 
te spenderen aan wapenaankopen. Dit zou 
natuurlijk een opsteker zijn voor de wapen-
industrie. Mogherini stelt in haar globale 
strategie dan ook dat een sterke wapen-
industrie een absolute vereiste is. Een wapen-
industrie die uiteraard in een nauwe ‘dialoog’ 
staat met de Europese beleidsmakers. Het 
EDA krijgt een centrale plaats toebedeeld. 
Zo staat in de tekst te lezen dat “the full use of 
the European Defence Agency’s potential are 
essential prerequisites for European security 
and defence efforts underpinned by a strong 
European defence industry.” 

EDA conferentie: 
geen wapendealers 
in Brussel
Deze beleidsinitiatieven staan ongetwijfeld 
hoog op de agenda van de jaarlijkse 
conferentie van het EDA, dé hoogmis voor 
lobbyisten. Die dag verzamelt het kruim van 
de Europese beleidsmakers, het leger en de 

EDA ziet 2016 als een kantelpunt naar een 
militair Europa. Het verkrijgen van Europese 
subsidiëring voor wapenonderzoek is daarbij 
het belangrijkste streefpunt dat zowel op de 
agenda van het EDA als de wapenindustrie 
prijkt.

Europese subsidies voor de wapenindustrie 
zouden een primeur zijn. Tot nu toe financierde 
de Europese Unie enkel civiel onderzoek. 
Wapentechnologie was uitdrukkelijk uitge-
sloten van de Europese subsidiepot. 

Komt hier verandering in? Het Europees 
Parlement stemt in september over een eerste 
schijf van tachtig miljoen euro voor de wapen-
industrie voor een periode van drie jaar. 
Indien het parlement dit precedent goedkeurt, 
dreigt meer geld te volgen. Op vraag van de 
Europese Commissie adviseerde de wapen-
industrie namelijk al een opvolgprogramma 

van 3,5 miljard euro voor de periode van 
2021 tot 2027. 

Het Europees Parlement wordt gevraagd 
voor een blanco cheque te stemmen. Welke 
projecten gesubsidieerd zullen worden of wie 
de eigendomsrechten van de onderzoeksresul-
taten zal krijgen is onbekend. Deze beslissingen 
worden achter gesloten deuren genomen 
zonder enig democratisch debat. Nochtans 
zijn deze vragen cruciaal. De wapenindustrie 
doet er alles aan om de eigendomsrechten 

OVERTUIG ANDEREN OM MEE TE 
DOEN
Breng vrienden en familie mee of help 
met de verspreiding van posters en flyers. 
Sluit je aan bij een lokale groep in jouw  
buurt: er zijn lokale groepen in Antwerpen, 
Brugge, Brussel en Gent. Geen groep in 
jouw buurt? Word zelf contactpunt. Mail 
ikstopwapenhandel@vredesactie.be

MEER WETEN? 
Kom naar één van de infomomenten in je 
buurt of bereid je voor op een actietrai-
ning. Op deze training krijg je te horen wat 
je kan verwachten van de actiedag, wat 
de mogelijke juridische gevolgen zijn en 
hoe je ervoor zorgt dat de actie geweld-
loos verloopt.

ACTIETRAININGEN: 
25/09 Brussel (FR)

15/10 Gent

16/10 Antwerpen

23/10 Brugge

29/10 Brussel (FR+NL)

Een trainingsdag start om 10u en eindigt 
ten laatste om 18u. Deelname is gratis, 
inschrijven verplicht, via  
ikstopwapenhandel@vredesactie.be of 
03/2816839.

INFO-MOMENTEN: 
17-18/09 Bredene, Manifiësta   
 (infostand)

22/09 Gent, Herberg Macharius

24/09 Brussel, International Days of  
 Peace (infostand en lobbytour)

05/10 Brugge, Snuffel hostel

21/10 Brugge, Hof Van  Watervliet

Kijk op facebook.com/Istopthearmstrade.eu 
of www.ikstopwapenhandel.eu voor meer 
info en extra data. 

   Mission 
statement: het 
versterken van de 
Europese defensie-
industrie 
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Wordt vervolgd
In 2014 en 2015 verstoorden vredesactivisten de 
conferenties van het Europees Defensieagenstschap 
in Brussel.

“Ik zat in een plas nepbloed voor de ingang van 
de conferentie. De blikken van de wapenhande-
laars, politici en militairen, ze waren verrast.” 

(actie EDA-conferentie 2014)

“Ik werkte mee achter de schermen, in het 
mediateam. De wapenconferentie ging door 
enkele dagen na de aanslagen in Parijs. 
Moedige mensen die in een klimaat van angst en 
twijfel een statement maakten voor vrede en tegen 
een Europa op maat van de defensie-industrie.”

(actie EDA-conferentie 2015)

“De echte criminelen van deze samenleving 
kwamen gezellig samen aan La Chasse in 
Etterbeek om er rustig verder te investeren in 
oorlog. Volgens mij werden wij dan ook foutief 
gearresteerd.” 

(actie EDA-conferentie 2015)

wapenindustrie om de koers van de Europese 
defensie te bepalen. De aankondiging van de 
conferentie van november 2016 belooft alvast 
weinig goeds: het EDA belooft een “uniek 
platform te bieden voor beleidsmakers om er 
zich van te verzekeren dat de wapenindustrie 
in vorm blijft”.

De genodigde gasten zijn niet van de minste.  
Federica Mogherini is één van de belangrijkste 
genodigden maar ook ministers van defensie 
zijn meestal aanwezig. Zo was toenmalig 
minister van defensie Pieter De Crem in 2014 
nog én van de gastsprekers. Daarnaast mogen 
‘hooggeplaatste  industriëlen’ tijdens de 

Wapens zoeken  
in het donker
Vlaams minister-president Bourgeois heeft een vergunning 
goedgekeurd voor de uitvoer van wapenonderdelen naar 
Saoedi-Arabië. Zo staat te lezen in het verslag van de 
dienst Controle Strategische Goederen van juli en augustus 
2016. In concreto gaat het om vizieren, een partij die 
goed is voor 179.300 euro. De koper is niet bekend, de 
producent evenmin.

Saoedi-Arabië wordt beschouwd als een bakermat van 
het internationale terrorisme, en bovendien zit het in een 
omstreden militair conflict met buurland Jemen. In januari 
nog zei Bourgeois dat hij de export van Waalse wapens 
naar Saoedi-Arabië, goedgekeurd door zijn PS-ambts-
genoot Magnette, afkeurt. Hij noemde het toen "zeer 
onwaarschijnlijk" dat hij wapenvergunningen voor het land 
zou goedkeuren.

De nachtkijker Irbis 6X op de website van OIP Systems

panelgesprekken hun visie uit de doeken doen, 
zo luidt de aankondiging.

Europese beleidsmakers leggen ons veilig-
heidsbeleid in handen van de wapenindustrie. 
Dit leidt enkel tot meer wapenexport en meer 
oorlog. De belangen van de wapenindustrie 
zijn niet die van vrede en stabiliteit, maar 
die van winst en groei. Een industrie die 
profiteert van oorlog zou niet achter gesloten 
deuren mogen vergaderen met Europese 
beleidsmakers. 

Neem op 10 november deel aan de actie: 
geen wapendealers in Brussel.
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Ceci n'est pas 
une arme?
Volgens de minister-president is de wapen-
levering louter voor civiel gebruik. Wie de 
effectieve bestemmeling en producent is, 
wil Bourgeois niet kwijt. Dat valt onder het 
beroepsgeheim, zo wordt beweerd. De minis-
ter-president wil wel kwijt dat de vizieren in 
kwestie 'maar' zes maal kunnen uitvergroten 
en dus zelfs niet in militaire situaties ingezet 
kunnen worden.

Dit is misleidend. Minister-president Bourgeois 
verhult en onthult willens nillens informatie die 
een maatschappelijk en parlementair debat 
onmogelijk maken. Enerzijds schermt hij met 
het beroepsgeheim van de Vlaamse industrie. 
Anderzijds minimaliseert hij het probleem door 
informatie te gebruiken waarover enkel de 
regering beschikt. 

Met wat doelgericht giswerk, komt het civiele 
karakter van de vizieren waar Bourgeois 
het over heeft op losse schroeven te staan. 
In Vlaanderen is het aantal producenten 
van vizieren immers beperkt, zeker als het 
gaat om vizieren die exact zes maal kunnen 
inzoomen. De 'Irbis 6x' van het wapenbedrijf 
OIP Systems in Oudenaarde sluit wel heel 
nauw aan bij Bourgeois' omschrijving. Op de 
site van het bedrijf zien we militairen poseren 
met wapens uitgerust met de Irbis 6x vizieren. 
De beschrijving preciseert bovendien dat deze 
vizieren te integreren zijn met 'mitrailleurs, 
geweren en anti-tank wapens'. 

Het civiele karakter van deze vizieren wordt 
hierdoor wel zeer twijfelachtig. Zonder beves-
tiging door de Vlaamse regering, blijft dit 
uiteraard geïnformeerd giswerk. Dit toont net 
de aard van het probleem. Een gebrek aan 
informatie staat een onderbouwd maatschap-
pelijk en politiek debat in de weg. 

(BIRN) onthulde dat Saoedi-Arabië een 
draaischijf is van Oost-Europese wapens voor 
Syrische rebellen. Sinds 2012 sluisde Saoedi-
Arabië wapens ter waarde van 1,2 miljard 
euro door. Een deel van die wapens kwam 
terecht bij radicale islamistische groepen zoals 
het Al Nusra front, Ansar al-Sham en IS.

Nochtans was het Vlaamse beleid duidelijk: 
naar Saoedi-Arabië exporteer je niet. Het 
Europees Parlement riep eerder dit jaar al op 
tot een wapenembargo op het land. Saoedi-
Arabië lapt de internationale regelgeving 
aan zijn laars. Het land bombardeert al 
maandenlang ziekenhuizen, scholen en vluch-
telingenkampen in Jemen, exporteert wapens 
naar Syrische rebellengroepen en onderdrukt 
haar eigen bevolking. Het is tijd dat Bourgeois 

Saoedi Arabië: 
hofleverancier van 
Syrische rebellen
Niet alleen rijzen er vragen over de geëxpor-
teerde wapens, ook de koper van deze 
vizieren is in nevelen gehuld. Volgens de 
minister-president worden de vizieren niet 
gebruikt voor militaire doelen. Voor wie zijn 
deze vizieren dan wel bestemd? De Saoedi-
Arabische politie? Ook geen doetjes. In 
2011 werd er door de politie nog met scherp 
geschoten op betogers. 

Bovendien bevoorraadt Saoedi-Arabië op 
grote schaal Syrische rebellen, onder andere 
met anti-tankwapens. Een recent rapport van 
het Balkan Investigate Reporting Network 

zijn beloftes houdt en de export naar Saoedi-
Arabië stopt.

Vlaamse regering: 
doe je huiswerk
Deze exportvergunning toont nogmaals 
aan dat er wat schort met het Vlaamse 
wapenhandelbeleid. 

De Vlaamse regering buigt zich al maanden 
over de herziening van het wapenhandelde-
creet. Het valt te hopen dat de minister-president 
van deze kans gebruik maakt om veiligheid en 
mensenrechten boven economie te plaatsen. 
Het gaat tenslotte om mensenlevens.

De 'Irbis 6x' van 
het wapenbedrijf 
OIP Systems sluit 

wel heel nauw 
aan bij Bourgeois' 

omschrijving.    .

http://www.oip.be/en/category_18.aspx
http://www.oip.be/en/category_18.aspx
http://www.oip.be/en/category_18.aspx
http://www.oip.be/en/category_18.aspx
http://www.oip.be/en/category_18.aspx
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/27/weapons-flowing-eastern-europe-middle-east-revealed-arms-trade-syria
http://www.oip.be/en/category_18.aspx
http://www.oip.be/en/category_18.aspx
http://www.oip.be/en/category_18.aspx
http://www.oip.be/en/category_18.aspx
http://www.oip.be/en/category_18.aspx
http://www.oip.be/en/category_18.aspx
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Europese vredesbeweging  
vecht tegen wapendeals  
in de rechtszaal
Er beweegt iets in Europa. Vredesbewegingen hebben 
het gehad met het lakse wapenexportbeleid van hun 
overheden. In het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Italië 
en Frankrijk werden rechtszaken gestart tegen verleende 
wapenexportvergunningen. Terecht. De oorlogen in het 
Midden-Oosten worden maar al te dikwijls in stand 
gehouden met Europese wapens.

De Europese wapenexport gaat al jarenlang 
pijlsnel de hoogte in. In 2000 schommelde 
de jaarlijkse waarde van de vergunde 
wapenexport nog rond 13 miljard euro. 
In 2013 was dit al gestegen tot 36 miljard, 
bijna een verdrievoudiging. Ongeveer een 
kwart van die export gaat naar de Arabische 
wereld. Het valt dan ook niet te verwonderen 
dat Europese wapens worden gebruikt in de 
oorlogen in Jemen, Syrië en Irak.

Processen in Italië 
en Groot-Brittannië
Saoedi-Arabië is al jaren een geliefkoosde 
bestemming van Britse wapens. Dat Saoedi-
Arabië momenteel Jemen bestookt met Britse 

ik
wapen
handel.eu

stop

bommen, lijkt voor de Britse overheid geen 
probleem. Voormalig premier Tony Blair 
zette, onder druk van Saoedi-Arabië, zelfs 
een corruptieonderzoek naar wapendeals 
met Saoedi-Arabië stop. De Britse organisatie 
Campaign Against the Arms Trade (CAAT) 
spande een proces aan tegen de Britse 
overheid. Het Britse hooggerechtshof heeft nu 
bepaald dat CAAT wel degelijk het recht heeft 
om het Britse wapenexportbeleid naar Saoedi-
Arabië voor de rechtbank te gooien. Dit is 
een belangrijke eerste overwinning. Het Britse 
gerecht zal eind dit jaar beslissen of de Britse 
wapenexport naar Saoedi-Arabië überhaupt 
wel legaal was.

In Italië produceert het wapenbedrijf 
Rheinmetall bommen die via Sardinië 
aan Saoedi-Arabië worden geleverd. 
Onderzoeksjournalisten en mensenrech-
tenactivisten documenteerden hoe de 
Saoedi-Arabische luchtmacht deze bommen 
vervolgens inzet om burgers te bombarderen. 
De afgelopen maanden vonden minsten vijf 
leveringen plaats. Volgens Francesco Vignarca, 
woordvoerder van de Italiaanse vredesbe-
weging Rete Disarmo, zijn dit “bommen 
die gebruikt worden voor het bombarderen 
van Jemen, zonder enig VN-mandaat. 
Dit heeft het conflict enkel verergerd en 
geleid tot duizenden doden en de grootste 
humanitaire crisis in het Midden Oosten.” 
Rete Disarmo heeft haar onderzoek eind 
augustus overhandigd aan de openbare 
aanklager, die nu bij wet verplicht is om 
eventuele criminele inbreuken verder te 
onderzoeken.
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Minister van Defensie  
publiceert plan: 

veel beloften,  
weinig visie
Eind juni publiceerde minister Vandeput een ‘Strategische 
visie voor defensie’. Het langverwachte document moet 
het kader vormen voor de Belgische defensie tot 2030. 
De timing was geen toeval. De publicatie kwam er vlak 
voor hij samen met premier Michel vertrok naar Warschau, 
waar begin juli een NAVO top plaatsvond. Het plan blijft 
heel algemeen en biedt geen antwoord op de vragen die 
rezen na het lezen van de vorige documenten, de analyse 
van de veiligheidsomgeving en de investeringen die 
aangekondigd werden in het kerstakkoord van vorig jaar.

Goede punten van de NAVO
Inhoudelijk bevat het document weinig verrassingen. De grote veiligheids-
uitdagingen situeren zich aan de Zuidelijke en Oostelijke grenzen van 
Europa en moeten benaderd worden vanuit het Belgische lidmaatschap 
van de NAVO en de EU. Principe twee van het plan benadrukt al meteen 
dat er aan die samenwerkingsverbanden ook een prijskaartje hangt “de 
multilaterale verankering van de Belgische Defensie die solidair veiligheid 
genereert, dient ook op een budgettaire manier onderbouwd te worden 
door België”. Dat wil zeggen dat het budget voor defensie vanaf 2019 
stijgt (al lang een vraag van de NAVO), maar bijvoorbeeld ook dat er 
binnen dit budget meer geld wordt vrijgemaakt voor onderzoek en ontwik-
keling (R&D en D&T), sinds een paar jaar de vraag van het Europees 
Defensie Agentschap (EDA). 

Palestijnse familie 
sleept wapenbedrijf 
voor de rechter
Van een andere aard is de rechtszaak in 
Frankrijk tegen het wapenbedrijf Exxelia 
Technologies voor medeplichtigheid aan 
oorlogsmisdaden in Gaza. De Shuheibar 
familie van Gaza City verloor drie kinderen 
in een Israëlische luchtaanval in 2014. 
Tussen de restanten van de Israëlische raket 
werden onderdelen teruggevonden van het 
Franse bedrijf Exxelia. De raket werd naar 
alle waarschijnlijkheid afgeschoten door een 
drone. De familie heeft nu een rechtszaak 
aangespannen tegen het wapenbedrijf. 
Indien de openbare aanklager de zaak 
ontvankelijk verklaart, kan de CEO van Exxelia 
Technologies crimineel vervolgd worden 
en dient een schadevergoeding betaald te 
worden aan de familie.

Europese regel-
geving: “enkel bedrijven 
belanghebbend”
In Nederland heeft een coalitie van mensen-
rechtenadvocaten en vredesbewegingen 
een rechtszaak aangespannen tegen een 
wapenexportvergunning van de Nederlandse 
overheid naar Egypte. Ondanks de Egyptische 
betrokkenheid in de oorlog in Jemen en de 
afschuwelijke staat van de mensenrechten in 
Egypte, heeft de Nederlandse overheid toch 
de beslissing genomen om wapens uit te 
voeren naar dat land. 

Enkele weken geleden oordeelde de rechter 
echter dat de civiele maatschappij zich 
geen burgerlijke partij kan stellen tegen 
een wapenexportvergunning. Bizar. De 

Nederlandse wetgeving kent wel degelijk een 
vorderingsrecht voor organisaties. Bovendien 
kan de wapenindustrie wél tegen een gewei-
gerde exportvergunning in beroep gaan. Deze 
uitspraak werd gemaakt op basis van Europese 
regelgeving die bepaalt dat enkel bedrijven in 
beroep kunnen gaan tegen exportbeslissingen. 
Stop Wapenhandel, PAX en NJCM beraden 
zich alvast over verdere juridische stappen.

In België is het voor vredesorganisaties zo goed 
als onmogelijk om een proces op te starten 
tegen een wapenlevering. De Belgische recht-
spraak is zeer terughoudend om organisaties 
als belanghebbend te erkennen. In de praktijk 
zorgt dit voor willekeur. Een proces van o.a. 
Vredesactie tegen een levering geweren van 
FN Herstal aan Nepal werd door de Raad van 
State geweigerd omdat vredesbewegingen 
niet als belanghebbend werden beschouwd. 
In 2009 wisten de mensenrechtenorganisatie 
La Ligue des Droits de l’Homme en CNAPD 
daarentegen wel degelijk een wapenlevering 
aan kolonel Kadhaffi te doen opschorten.

Europese overheden 
in hun blootje
De wapenexport naar het Midden-Oosten 
is zo flagrant in strijd met wapenexportwet-
geving, dat steeds meer Europese overheden 
zich moeten verantwoorden in de rechtszaal. 
Volgens Europese regelgeving is wapenexport 
naar gebieden in oorlog of naar landen die de 
mensenrechten schenden verboden. Hoewel 
dit overduidelijk het geval is in Egypte, Palestina 
of Jemen gaat de wapenexport onverminderd 
door. Het liefst blijven overheden stil over het 
door hen gevoerde wapenexportbeleid. Deze 
rechtszaken zetten het gevoerde beleid in de 
schijnwerper en zetten de Europese regeringen 
in hun blootje. 
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Nadruk op nieuw 
materiaal
De opgesomde kerntaken blijven heel vaag: 
collectieve defensie, collectieve veiligheid en 
het beschermen van de Belgische onderdanen 
wereldwijd. Het personeelsbestand wordt 
afgebouwd: van 32 000 manschappen 
naar 25 000, met de nadruk op flexibiliteit. 
Daartegenover staan de investeringen die 
worden aangekondigd voor een totale waarde 
van 9,3 miljard euro voor de aankoop van 
onder andere 34 gevechtsvliegtuigen, 2 
fregatten, mijnenjagers en nieuwe voertuigen 
voor de landmacht. Er wordt gestreefd naar 
een “evenwicht tussen de vier capacitaire 
dimensies (inlichtingen-cyber-influence, land, 
lucht, maritiem), met ten minste één geloof-
waardige en duurzaam inzetbare gevechtsca-
paciteit per dimensie”. Met andere woorden, 
van alles een klein beetje. Terwijl de kans 
zowat nihil is dat een klein leger als dat van 
België op termijn een rol van betekenis kan 
blijven spelen in alle vier de capaciteiten. 

Maar ook financieel roepen de ambities vragen 
op. De aankoop van gevechtsvliegtuigen 
wordt geschat op 3,4 miljard, een onrealis-
tisch laag bedrag. Nederland betaalde voor 
een vergelijkbare bestelling 4,6 miljard voor 
37 toestellen. Er wordt opnieuw geschermd 
met de belofte van terugverdieneffecten: “De 
investeringen door Defensie kunnen een direct 
of indirect terugverdieneffect opleveren in 
de vorm van kennis, technologie en werkge-
legenheid.” Het zijn voorspellingen die al 
meermaals in twijfel werden getrokken door 
experts – de situatie is niet meer dezelfde als 
in de tijd van de F-16. Als er al zulke effecten 
zouden zijn dan is het de defensie-industrie 
die “terugverdient”, niet de maatschappij. Als 
het de regering te doen is om het creëren van 
een innovatieve Belgische industrie die ook 
nog voor werkgelegenheid zorgt, zijn wellicht 
effectievere scenario’s te bedenken.

Geen bommen-
werpers onder 
de zomerzon
Deze zomer trokken we langs Vlaamse 
velden en steden op zoek naar 
verzet tegen de geplande aankoop 
van nieuwe gevechtsvliegtuigen. 
Onderzoek vertelde ons eerder al dat 
er helemaal geen draagvlak bestaat 
voor die aankoop, dat een groot 
deel van de Belgische bevolking 
helemaal geen nieuwe gevechtsvlieg-
tuigen wil. We vonden het verzet 
ertegen dan ook zonder veel moeite.  
Zowel op de Gentse Feesten als op het 
Ieperfest kwamen honderden festival-
gangers, jong en oud, graag voor onze 
banner staan. Velen zagen onze slogan 
‘Bommenwerpers kosten stukken van 
mensen’ en wilden zich onmiddellijk 
uitspreken tegen de aankoop. We 

Alle kerken in 
het midden
De ‘strategische visie voor defensie’ is vooral 
een politieke evenwichtsoefening die voor 
iedereen wat wils belooft: een evenwicht 
tussen de verschillende takken van het leger 
(inlichtingendiensten, marine, land- luchtmacht), 
de aankoop van nieuw materiaal en budgetten 
voor onderzoek en ontwikkeling voor de 
defensie-industrie, in lijn met de verwachtingen 
binnen de NAVO en het EDA. Maar het 
document bevat geen visie voor de Belgische 
defensie. Op welke soort missies zetten we in? 
Waarom zijn die het beste antwoord op de 
veiligheidsuitdagingen die op ons afkomen?  
We hebben er een gefaalde interventie in 
Afghanistan opzitten met een hele hoge 
menselijke en financiële kost. Welke lessen 
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werden daaruit getrokken en hoe worden die 
in de toekomst geïmplementeerd? Een grondig 
debat over wat ‘onze jongens’ vandaag en 
morgen doen in binnen- en buitenland en hoe 
dat bijdraagt aan ieders veiligheid is geen 
overbodige luxe. Maar na twee jaar blijft het 
wachten op een gelegenheid om dit debat te 
voeren. 

Voorlopig geen discussie dus over de finan-
ciering en de inzet van gevechtsvliegtuigen. 
Waarover gaan we het dan vermoedelijk 
wel nog hebben? Over de voertaal van de 
luchtmachtbasis waar de nieuwe gevechts-
vliegtuigen gestationeerd worden. In het plan 
staat immers: “Rekening houdende met de 
noden van de Belgische Defensie zullen tijdens 
de implementatiefase regionale evenwichten 
verzekerd worden voor de geografische 
spreiding van kwartieren, personeel en 
capaciteiten. Dit versterkt de band met de 
maatschappij”. Begrijpe wie kan.

De groote 
woestijnoorlog:  
wat we niet weten
Sinds augustus 2014 wisselen België en Nederland  
elkaar af in een coalitie van 12 landen die vechten tegen 
Islamitische Staat. We weten weinig tot niets over wat de 
Belgische F-16’s precies uitvoeren in Irak en Syrië. Een 
gevaarlijke politiek, want het was de gefaalde interventie 
in Irak en de chaos in Syrië die mee het klimaat hebben 
gecreëerd voor IS.

nodigden ook de achteloze voorbij-
gangers uit en soms gingen mensen 
daarna zelfs in de rij staan om hun 
statement te maken. Natuurlijk gaf onze 
uitnodiging ook aanleiding tot pittige 
discussies en dat is precies wat we 
willen. Deze aankoop is immers veel te 
belangrijk om in het duister te gebeuren. 
Wij willen een maatschappelijk debat 
in het volle daglicht over zin en onzin 
van nieuwe gevechtsvliegtuigen.

We hebben onze boodschap in de 
zomerzon gezet met een beeld dat 
niets aan de verbeelding overlaat. Een 
onleefbare stad in puin, plat gebombar-
deerd door vliegtuigen die eerst stukken 
van mensen kosten en daarna mensen 
in stukken verhakkelen. En dat allemaal 
in naam van vrede en democratie. Dat 
cynisme is zo hemeltergend dat zelfs 
het feestgedruis onze campagne niet 
liet verstommen. Ouders probeerden 
geduldig aan hun kinderen uit te 
leggen waarom die stad in puin ligt. 
Niet gemakkelijk. “Schieten ze daar 
vandaag ook?” “Roepen ze dan eerst 
de kindjes weg als ze een bom gaan 
laten vallen?” “Wie duwt er op dat 
knopje?” “Mag ik nu een ijsje?”

Ook in Franstalig België werd er 
dankzij onze collega’s van CNAPD, 
onder de slogan ‘Des bombardiers 
coutent les yeux de la tête’ een stevig 
“non” geroepen. 

Al meer dan duizend mensen gaven 
een gezicht aan hun verzet en ook 
jij kan een statement maken met de 
hashtag #GeenGevechtsvliegtuigen.  
Je kan zelf de fotoshoot organiseren op 
een evenement in je buurt. We kunnen 
je al het nodige materiaal geven of 
komen je helpen.

Doe mee! Geïnteresseerd ? Schrijf nu 
naar bommenwerpers@vredesactie.be

Het blijft wachten 
op een grondig 
debat over wat 
‘onze jongens’ 

vandaag en morgen 
doen in binnen- en 
buitenland en hoe 

dat bijdraagt aan 
ieders veiligheid.    .   

mailto:bommenwerpers@vredesactie.be
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Slachtoffers tellen
Vlak voor de zomervakantie stond in de parle-
mentaire commissie defensie een rapport op 
de agenda getiteld ‘Improving Belgian trans-
parency and public accountability in the war 
against Daesh’. Het rapport werd geschreven 
door Airwars, een project van een groep 
journalisten, activisten en onderzoekers die de 
operatie tegen Islamitische Staat – of ‘Daesh’ – 
in Irak en Syrië (en sinds kort ook Libië) opvolgt.  
Airwars zelf houdt kantoor in Londen, maar 
de groep werkt samen met een breed netwerk 
van journalisten, activisten en groepen als 
Syrian Observatory for Human Rights en Iraq 
Body Count. Ze verzamelen alle mogelijke 
informatie: de verschillende militaire rapporten, 
berichten op sociale media, video’s op youtube, 
lokale en regionale pers en in de mate van 
het mogelijke doen ze ook onderzoek op het 
terrein. De informatie wordt systematisch toege-
voegd aan hun website airwars.org. Hoeveel 
keer vlogen gevechtsvliegtuigen uit, hoeveel 
bommen werden gedropt, hoelang loopt 
de operatie en hoeveel burgerdoden zijn er 
ondertussen gevallen. In hun databank worden 
alle aanvallen waarover informatie werd 
gevonden, gedocumenteerd. De onderzoekers 
gaan op zoek naar verschillende bronnen 
die beschrijven wat er precies is gebeurd, 
waar en wanneer de aanval plaatsvond, 
welke strijdende partij erbij betrokken was, 
hoeveel doden en gewonden er vielen en 
welke acties de coalitie die dag rapporteerde.  
Airwars vervult zo een belangrijke rol. Ze 
geven betrouwbare informatie over een 
militaire operatie waarover we anders weinig 
zouden horen. Ze leggen hun bevindingen 
continu voor aan de militaire administraties om 
uit te zoeken welke doden vallen door welke 
bommen. De cijfers zetten transparantie over 
militaire operaties op de politieke agenda. In 
de Belgische commissie defensie werd een 

Verschillende monitororganisaties die vruch-
teloos op de deur van de coalitie klopten, 
werden dankbaar geciteerd door diezelfde 
coalitie om de Russische acties streng te 
veroordelen. De Russische operatie heeft 
gruwelijk veel burgerslachtoffers gemaakt, 
maar het blijft een schaamteloos voorbeeld 
van meten met twee maten en gewichten.  
De strijd in Syrië en Irak is een propaganda-
oorlog. Zoveel partijen verspreiden evenveel 
verhalen om hun eigen zaak te dienen. Het is al 
verschillende keren voorgevallen dat aanvallen 
worden toegeschreven aan de andere partij 
om die in diskrediet te brengen. Zo’n berichten 
zijn onmogelijk te weerleggen als er niet op 
regelmatige basis voldoende informatie wordt 
vrijgegeven. Hét argument om informatie niet 
publiek te maken, dat te pas en te onpas 
wordt gebruikt, is ‘onze veiligheid’. Veiligheid 
van de troepen ter plaatse en binnenlandse 
veiligheid. Zouden burgerdoden waarvoor 
niemand verantwoording aflegt niet een groter 
gevaar voor onze veiligheid kunnen vormen 
dan een degelijke transparantiepolitiek? Een 
naaste verliezen in brutaal geweld zonder 
enige toegang tot een functionerend rechts-
systeem – of zelfs maar de waarheid over wie 
en waarom – stemt tot woede, machteloosheid 
en misschien wraak. Precies de vijver waar IS 
in vist. 

Bekijk het werk van airwars op hun website 
Airwars.org 

Vredesactie publiceerde in juli een kort 
interview met de coördinator van Airwars, 
Chris Woods, te herbekijken op ons 
youtube kanaal  
http://www.youtube.com/user/vredes-
actie en onze facebook pagina  
https://www.facebook.com/vredesactie

debat over het bewuste rapport beloofd na 
het parlementair reces. 

België krijgt 
laagste score
Dat het rapport in de parlementaire 
commissie zal worden besproken is goed 
nieuws want België is binnen de internati-
onale coalitie, de slechtste leerling van de 
klas. We weten weinig tot niets over wat de 
Belgische F-16s precies uitvoeren in Irak en 
Syrië. Een gevaarlijke politiek, want het was 
de gefaalde interventie in Irak en de chaos in 
Syrië die mee het klimaat hebben gecreëerd 
voor IS. Er zal dus nog veel meer moeten 
gebeuren dan een debat in een commissie.  
De andere coalitiepartners, de VS, Frankrijk, 
Saoedi-Arabie, de Verenigde Arabische 
Emiraten, Jordanië, Groot-Brittannië, 
Nederland, Australië, Denemarken en 
Canada, doen het allemaal beter. Enkel 
Bahrein doet nog slechter dan België. 
Rapportering gaat, naargelang de coalitie-
partner, over de locaties en tijdstippen waar 
gevochten werd, het aantal geloste bommen, 
de geviseerde doelwitten en de ingezette 
wapensystemen.

Maten en gewichten
1586 burgerdoden telde Airwars sinds het 
begin van de missie twee jaar geleden, 
gevallen bij aanvallen van de internati-
onale coalitie. Die 1586 slachtoffers zijn 
waarschijnlijk een onderschatting van het 
werkelijke aantal, want het gaat enkel om 
slachtoffers die vielen bij incidenten die men 
op voldoende wijze kon documenteren.  
De coalitiepartners hebben terecht felle 
kritiek geuit op de burgerdoden die gevallen 
zijn bij de Russische operatie in Syrië. 

Een voorbeeld van een incident in de 
databank op airwars.org

15 juli 2016:  

Manbij, Governoraat van 
Aleppo, Syrië
Samenvatting:  Berichten melden dat 
een jonge man, burger, met de naam 
Ahmad Ibrahim al Faress overleden is in 
een aanval van de coalitietroepen op 
Manbij. Het gaat om het tweede inci-
dent van de dag in Manbij ofwel is het 
gelinkt aan de aanval op Manbij eerder 
die dag. 

Burgerslachtoffers: 1 
Gewonden:  geen informatie 
Bronnen:     
Manbij Direct [Arabisch], Al Natek 
Network [Arabisch], Syria News Desk 
[Arabisch], 
Kwaliteit van bericht: Voldoende

Positie van de coalitie: 
Voor 14 en 15 juli 2014 meldt de 
coalitie het volgende “Bij Manbij 
raakten 11 aanvallen zes verschillende 
tactische eenheden van IS, werden 18 
loopgraven vernield en een door IS 
gebruikte brug beschadigd.”

http://www.youtube.com/user/vredesactie
http://www.youtube.com/user/vredesactie
https://www.facebook.com/vredesactie
https://www.facebook.com/manbej.mubashar/posts/854291808035873
https://twitter.com/alnateq2/status/754005244598710273
https://twitter.com/alnateq2/status/754005244598710273
https://www.facebook.com/sn.syrianewsdesk/photos/a.136019533249552.1073741828.136015593249946/519577684893733/?type=3&theater


Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een 
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wereldwijd netwerk van organisaties, groepen en personen die allen de 
WRI-beginselverklaring onderschrijven: 'Oorlog is een misdaad tegen de mens-
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ijveren voor de opheffing van alle oorzaken van oorlog'.
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