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uitgaat. We proberen om in dialoog te gaan 
met Europese parlementsleden, want die weten 
vaak zelf amper wat er allemaal aan de hand 
is. En we praten met Vlaamse parlementsle-
den, want wapenexportvergunningen zijn een 
Vlaamse aangelegenheid. Tegelijkertijd voeren 
we actie bij wapenbedrijven.

Wat Vredesactie de afgelopen jaren heeft 
gedaan, lijkt heel divers. Acties rond het 
Vlaamse wapendecreet, het blokkeren 
van het Europees Defensie-agentschap, de 
lobbytours in de Europese wijk in Brussel, 
acties aan de DSEI-wapenbeurs in Londen, 
...

Bram: Laat het duidelijk zijn, de Europese 
wapenhandel is een ingewikkeld kluwen. Het 
heeft ons een jaar gekost om samen met een 
groep vrijwilligers alleen nog maar zicht te 
krijgen op de ingewikkelde Europese structuren 
en de rol die wapenlobbyisten spelen in de 
totstandkoming van de Europese beslissingen. 
De defensie-industrie is een gigantisch indus-
trieel complex met een jaarlijkse omzet van 
100 miljard euro. Ook België heeft met fabri-
kanten zoals FN Herstal en CMI Defence een 
grote defensie-industrie. Het is op de plaatsen 
waar deze economische belangen zichtbaar 
worden, dat we actie en campagne voeren. 
Op wapenbeurzen, aan lobbyconferenties 
zoals die van het Europees Defensieagentschap 
en aan wapenfabrieken. Door de organisatie 
van de Lobbytours, een stadswandeling langs 
de kantoren van de defensie-industrie in de 
Europese wijk in Brussel, slagen we erin die 
verstrengeling tussen de EU en de wapenindus-
trie op een toegankelijke manier zichtbaar te 
maken voor een breder publiek. De feedback 
die we hierop krijgen is hartverwarmend. ‘Een 
eyeopener’ zei een van de deelnemers laatst. 
Daar doen we het voor! (lacht)

Katelijne: Elke actie die we hebben gevoerd, 
zit ingebed in een breder verhaal. Zo stonden 
we vorig jaar meer dan 12 uur op het dak van 
het West-Vlaamse wapenbedrijf Advionics. 

Waarom koos Vredesactie in 2014 om 
opnieuw rond wapenhandel campagne te 
voeren?

Bram: Uit noodzaak. Europese wapens 
houden wereldwijd conflicten in stand. 
Beleidsmakers zeggen dikwijls dat we de 
beste exportregelgeving ter wereld hebben. 
Daar is in de praktijk niets van de te merken. 
Onze wapenexportwetgeving is zo lek als een 
zeef. De oorlog in Jemen is daarvan het beste 
voorbeeld. Tal van basisvoorzieningen, van 
ziekenhuizen tot scholen en fabrieken, zijn plat-
gebombardeerd met miljarden aan Europese 
technologie. Duizenden mensen zijn al omge-
komen en de Saoedische militaire interventie 
heeft de grootste cholera-uitbraak ter wereld 
veroorzaakt. Het is schokkend om te zien dat 
de Europese Unie dan zomaar miljarden euro’s 
subsidies wil geven aan de defensie-industrie 
voor de ontwikkeling van nieuwe wapens. 
Die wapentechnologie moet zogezegd onze 
veiligheid en vrede ten goede komen, maar 
ondertussen wordt de wapenkraan naar de 
rest van de wereld wijd opengezet. Het is tijd 
dat beleidsmakers beseffen dat we zoiets niet 
langer pikken.

Katelijne: We moesten vanaf het begin op 
alle fronten tegelijk werken. We staan in de 
weg bij evenementen waar de wapenlobby 
en beleidsmakers elkaar ontmoeten, want 
daar wordt bepaald welke richting het beleid 

Ikstopwapenhandel.eu: 
springen, vallen, 
opstaan en weer 
doorgaan.
U was er misschien bij, meer dan twee jaar geleden, bij 
de start van ‘Ikstopwapenhandel.eu’. Een campagne tegen 
wapenhandel, maar ook tegen de invloed van de wapen-
lobby op het (Europees) beleid. 
Een harde noot om te kraken. Wie begrijpt nog wat er 
allemaal gebeurt binnen de Europese structuren? Hoe 
zit de schimmige wereld van de wapenhandel eruit? 
Wat kunnen wij er in vredesnaam aan doen? Twee 
jaar proberen, met vallen en opstaan, heeft een verschil 
gemaakt. Ik stop wapenhandel.eu boekt resultaten. Traag 
maar gestaag groeien we, worden we een interessante 
gesprekspartner voor beleidsmakers, leiden onze acties 
en dossierkennis tot wetswijzigingen en hopelijk tot minder 
wapens. Een gesprek met Bram en Katelijne, campag-
nemedewerkers bij Vredesactie en wapenhandelstoppers 
van het eerste uur.

“ Steeds meer 
mensen zijn zich 

bewust van het 
probleem. Steeds 

meer mensen schieten 
ook in actie. Ik denk 
dat dat een enorme 

overwinning is. ”Andrew Feinstein, onderzoeker & auteur
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Wapenhandelstoppers klommen er ‘s ochtends 
vroeg op, ontrolden spandoeken en zetten 
er hun tenten op. Met de actie klaagden we 
de export van Vlaamse wapens naar Saoedi-
Arabië aan. Er was heel wat aandacht van 
pers en politiek en in de dagen die volgden 
stuurden meer dan 600 mensen een e-mail 
naar de Vlaamse parlementsleden met de 
vraag de gaten in de wapenexportwetgeving 

te dichten. We deden de acties op het moment 
dat een politieke evaluatie van het Vlaamse 
wapendecreet gepland stond. Het opende 
de deur voor overleg met beleidsmakers. 
Vredesactie stond klaar met uitgebalanceerde 
politieke nota’s met concrete voorstellen. Onze 
minister-president kon niet anders dan reage-
ren. En zie, een decreetswijziging is gereali-
seerd, een Vlaams wapenembargo is wettelijk 
mogelijk gemaakt.

Bram: Een gelijkaardig verhaal vertellen we 
met onze acties tijdens de conferentie van het 
Europees Defensie Agentschap (EDA). Het EDA 
biedt een platform aan wapenlobbyisten en 
beleidsmakers om elkaar te ontmoeten en de 
verlanglijstjes op tafel te leggen. Een kritische 
stem vanuit de samenleving of een stem die 
niet enkel vanuit economische wetmatigheden 
denkt, zit bij het EDA niet aan tafel. Vorig jaar 
blokkeerden meer dan honderd wapenhan-
delstoppers de toegang tot de jaarlijkse EDA 
conferentie. Zo verstoorden we de business as 
usual. Die business is helaas een realiteit die 
elke dag triester wordt. De EU-plannen voor het 
najaar (zie kader) zijn niet min. Je houdt het 
niet voor mogelijk wat er allemaal in de pijplijn 
zit: Europese subsidies voor onderzoeksprojec-
ten van de defensie-industrie, Europees geld 
om wapens te produceren, lidstaten die geld 
steken in gezamenlijke projecten van de wape-
nindustrie kunnen die gelden aftrekken van hun 
begrotingstekorten,...

Het klinkt ontmoedigend en toch zijn we dat 
niet. Hoe komt dat?

Katelijne: Ook al lijkt de actualiteit steeds 
opnieuw slecht nieuws te brengen, toch heeft 
de campagne een impact, kleine successen 
die de talrijke wapenhandelstoppers die met 
kennis van zaken actievoeren een hart onder 
de riem steken. Andrew Feinstein, auteur van 
het onlangs verfilmde boek ‘The shadow world, 
inside the global arms trade’, zei eerder in een 
interview: “Er wordt nu veel meer geschreven 
over wapenhandel in veel meer landen dan in 

de voorgaande zestien jaar dat ik actief ben. 
Vooral in Europa is er meer protest en zijn er 
meer directe acties. (...) Steeds meer mensen 
zijn zich bewust van het probleem. Steeds 
meer mensen schieten ook in actie. Ik denk dat 
dat een enorme overwinning is.”

Bram: Vredesactie heeft van bij de start 
van de campagne ikstopwapenhandel.eu 
geïnvesteerd in een Europese aanpak. Met 
het European Netwerk Against Arms Trade 
(ENAAT) heeft de campagne ook een Europese 
stem. Binnen dit netwerk werken we samen met 
organisaties uit Nederland, Italië, Duitsland, 
het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk,... Elk bena-
deren we onze Europese parlementsleden met 
dezelfde politieke nota’s. We organiseerden 
bijvoorbeeld een mailactie vlak voor de stem-
ming van het Europees parlement over een 
wapenembargo tegen Saoedi-Arabië. De 
actie miste haar effect niet: op enkele dagen 
tijd reageerden 750.000 mensen. “Uw mail 
via Vredesactie heeft duidelijk haar werk 
gedaan”, antwoordde Europarlementslid Bart 
Staes. Het Europese parlement stemde voor 
een embargo. Dat geeft moed.

Of nog een voorbeeld, via de wet op open-
baarheid van bestuur vroegen we inzage 
in de contacten van het Europees Defensie 
Agenstchap met de defensie-industrie. Het EDA 
weigerde te antwoorden. De ombudsman van 
de EU neemt nu de zaak ter harte en voert een 
onderzoek. Zij heeft het EDA gevorderd en 
verplicht hen om ons te antwoorden. Dat lijken 

kleine dingen, maar het verplicht het EDA om 
rekening te houden met ons. Dan weet je dat 
we een verschil kunnen maken.

Wat zijn de plannen voor de komende 
maanden?

Katelijne: Op Europees niveau breken er, 
zoals Bram al zei, cruciale tijden aan (zie 
kader). We gaan proberen om op verschil-
lende momenten in te breken in de politieke 
discussie. We publiceren binnenkort een 
rapport over hoe de wapenindustrie heeft 
gelobbyd voor Europese subsidies. We halen 
de wapenlobby uit de comfortabele schaduw 
waarin ze gewoonlijk opereren. In ons lob-
byrapport zal iedereen zwart op wit kunnen 
lezen hoe het beleid in Brussel wordt gemaakt.  
We gaan ook op zoek naar medestanders 
in de academische wereld: onderzoekers die 
het militair onderzoeksprogramma net als ons 
geen goed idee vinden. We werken samen 
met andere Europese groepen en verenigen 
de stemmen van kritische onderzoekers op een 
website.

En last but not least: op donderdag 9 novem-
ber voeren we actie in de Europees wijk in 
Brussel. Met sirenes, toeters en bellen zorgen 
we ervoor dat onze stem die van de wapen-
lobby overstemt. Een wake-up call om onze 
Europarlementsleden wakker te schudden. 
Want zij kunnen en moeten het waanzinnige 
plan om de wapenindustrie te financieren 
tegenhouden.

Ikstopwapenhandel.eu 
kalender
9 november 2017 - actie 
Wake-up call voor de EU

Geen geld voor wapendealers

Kom op 9 november mee lawaai maken in 
het hart van het Europees kwartier in Brussel. 
Onze boodschap is luid en duidelijk: Geen 
geld voor de wapenindustrie!

Afspraak op donderdag 9 november 
(overdag) in het Europees kwartier in Brussel.

Meer info vind je binnenkort op onze 
website en facebookpagina,  
je kan ons ook mailen voor meer info op  
ikstopwapenhandel@vredesactie.be

15 oktober 2017 - Lobbytour 
Lobbytour wapenhandel - de Gentse 
editie
Ontdek hoe de wapenindustrie haar stempel 
drukt op het EU beleid op deze alternatieve 
stadswandeling door de Europese wijk.

Deze lobbytour start om 14u15 in Brussel en 
duurt twee uur. We reizen in groep met de 
trein vanuit Gent, afspraak om 13u in station 
Gent Sint-Pieters. De lobbytour is gratis, 
schrijf je in via lobby@vredesactie.be

www.ikstopwapenhandel.eu 
www.facebook.com/Istopthearmstrade.eu
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Nieuws uit de regio’s
In verschillende regio’s zijn mensen actief rond de thema’s 
van Vredesactie. Een greep uit wat er afgelopen zomer 
zoal gebeurde:
Zin om de campagnes van vredesactie in jouw regio mee op de kaart te 
zetten? Je kan aansluiten bij een groep in Gent, Antwerpen, Brussel en 
Brugge. Of je kan contactpersoon worden in een andere regio.

Stuur een mail naar ikstopwapenhandel@vredesactie.be als het 
kriebelt.

Op de Europese agenda dit najaar: Militarisering
40 miljard euro. Dat is het bedrag dat de 
Europese Unie de komende tien jaar wil spen-
deren aan onderzoek en de aankoop van 
nieuwe wapentechnologie. De Commissie wil 
hiervoor een heus Europees Defensie Fonds 
oprichten.

Dat geld komt vooral de wapenindustrie ten 
goede. Europees Commissaris voor industrie, 
Bienkowska, windt er alvast geen doekjes om. 
In september 2016 tweette ze “goed nieuws 
voor de defensie industrie: nieuw Europees 
Defensie Fonds voor het einde van het jaar!”.

Het Europees Defensie Fonds bestaat uit 
twee onderdelen. Het eerste is een militair 
onderzoeksprogramma. Tot 2020 loopt een 
voorbereidend onderzoeksprogramma, de 
Preparatory Action, ter waarde van 90 miljoen 
euro. Dat is maar een eerste stap. Op termijn 
moet dit uitmonden in een grootschalig militair 
onderzoeksprogramma van 500 miljoen euro 
per jaar. De Commissie wil daarmee contro-
versiële technologieën zoals drones en killer 
robots onderzoeken.

Vanuit het tweede onderdeel wordt gefo-
cust op de gezamenlijke ontwikkeling en 
aankoop van wapens. Het zogenaamd 
Ontwikkelingsprogramma voor de defensie 
industrie zou al vanaf 2019 in werking treden 
met een budget van 2,5 miljard euro. Ook dat 
is maar een voorproefje. Vanaf 2021 zou het 
gaan over 5 miljard per jaar.

Dit tweede onderdeel wordt voor het grootste 
deel gefinancierd door de lidstaten, plus een 
bijdrage van de Europese Unie. De bijdragen 
die de lidstaten maken, worden afgehouden 
van de begrotingstekorten. Met andere 
woorden, lidstaten moeten besparen op 
sociale voorzieningen, onderwijs, justitie en 
gezondheidszorg om de EU begrotingsnormen 
te halen. Maar de miljarden die worden 
uitgegeven aan nieuwe wapensystemen 
worden niet meegeteld bij de strenge Europese 
begrotingscontrole.

Het is nog niet te laat. Het komende jaar zal er 
hierover onderhandeld en gestemd worden in 
het Europees Parlement. Al 140.000 mensen 
ondertekenden een petitie op de website 
wemove.eu tegen de EU plannen. Gedurende 
de komende maanden kunnen we hier nog een 
stokje voor steken. Tijd om in actie te schieten!

lidstaten moeten 
besparen op sociale 

voorzieningen, 
maar miljarden 

uitgeven aan 
wapensystemen kan 

wel

donderdag 22 juni - Vredesactivisten verstoren 
met een dansblokkade een lobby evenement 
van de wapenindustrie aan de Koninklijke 
Militaire Hogeschool in Brussel. Op de melodie 
van het disconummer ‘shame, shame, shame’ 
blokkeren de activisten al dansend de toegang 
tot het evenement. Bekijk het filmpje van de 
actie op: www.youtube.com/vredesactie

zaterdag 1 juli - vier vredesactivisten delen 
flyers uit op de Meir en aan het Centraal 
Station in Antwerpen. Een zelftest op de flyer 
daagt uit tot kritische reflectie over de aanwe-
zigheid van militairen op straat.

woensdag 19 juli - een groepje Gentenaars 
zorgt voor verwarring op de Gentse Feesten. 
Verkleed als militairen zamelen ze geld in voor 
nieuwe wapens. 

‘Een centje voor het leger? Alstublieft?’

zondag 6 augustus - In Assebroek (Brugge) 
feesten een zestigtal mensen ten voordele van 
toekomstige vredesacties. Dansbare folkmuziek 
van Ambrazar, eten, drank, zonneschijn en 
goed gezelschap, meer moet dat niet zijn!
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kernwapenvrije zones behoren (zoals de 
vernoemde neutrale Europese landen), zich 
nu ook internationaalrechtelijk tot het niet 
opstellen van kernwapens. Een niet te verwaar-
lozen resultaat, zeker voor het kruitvat rond 
de Perzische Golf. Zowel de landen op het 
Arabische schiereiland als Iran hebben immers 
voor dit verdrag gestemd. Eenmaal dit verdrag 
van kracht wordt, betekent dit dat geen van 
deze landen kernwapens door eventuele bond-
genoten mag laten opstellen. Het verkleint het 
escalatiepotentieel in deze regio toch een klein 
beetje. Geen van deze landen zou daartoe 
bereid zijn geweest, als deze verplichtingen 
niet in een globaal initiatief vervat zaten.

Doorbreken van De impasse

Het nieuwe kernwapenverdrag doorbreekt 
de impasse en de politieke dynamiek waar 
nucleaire ontwapening in verzeild raakte sinds 
het Non-Proliferatieverdrag. Die impasse wordt 
al meer dan twintig jaar georganiseerd door 
de kernwapenstaten en hun bondgenoten (ja, 
dus ook België), in een poging om hun nucle-
air monopolie te behouden. Met dit nieuwe 
verdrag geeft de overgrote meerderheid van 
de VN-leden het signaal dat ze zich daar niet 
langer bij neerleggen.

Het NPV was niet enkel een afspraak van 
de niet-kernwapenstaten om het monopolie 
op kernwapens aan de vijf toenmalige kern-
wapenstaten cadeau te doen, maar was 
gekoppeld aan de belofte van die kernwapen-
staten om werk te maken van totale nucleaire 
ontwapening.

Het nieuwe 
kernwapenverdrag: 
de ruwbouw voor een 
kernwapenvrije wereld
Na een jarenlange impasse werd op 7 juli 2017 een 
belangrijke, nieuwe stap gezet naar nucleaire ontwape-
ning. Op een speciale VN-ontwapeningsconferentie werd 
een verdrag aangenomen dat kernwapens verbiedt. Niet 
enkel het gebruik van kernwapens wordt verboden, maar 
ook het ontwikkelen, het bezitten, het opstellen ervan of 
het dreigen ermee. Dit naar analogie van de verboden op 
chemische en biologische wapens.

Helaas, we zijn er nog niet. Want hoewel 
dit verdrag door de grote meerderheid van 
VN-lidstaten werd aangenomen, was geen van 
de kernwapenstaten bereid om mee te onder-
handelen. Opvallend is dat neutrale Europese 
landen zoals Zweden, Oostenrijk, Ierland of 
Zwitserland, wel mee onderhandelden en het 
verdrag goedkeurden, terwijl NAVO-landen 
zoals België het initiatief afwezen. Enkel 
Nederland was aanwezig, daardoor verplicht 
via een resolutie in het parlement, maar stemde 
(als enige) tegen. Is dit verdrag dan een diplo-
matieke kat in een zak? Een papieren symbool, 
zoals zovele VN-resoluties? Of heeft het meer 
betekenis dan dat?

JuriDische gevolgen

Op het eerste zicht zal dit verdrag niet veel 
veranderen, omdat de concrete rechtsregels 
al grotendeels vervat zitten in andere verdra-
gen. Zo verbiedt het Non-Proliferatieverdrag 
(NPV) uit 1968 het ontwikkelen en het bezitten 
van kernwapens voor niet-kernwapenstaten. 
Dat zijn alle landen, behalve de vijf officiële 
kernwapenstaten (Verenigde Staten, Rusland, 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en China) en 
de drie landen die het NPV nooit ondertekend 
hebben en ook kernwapens hebben ontwik-
keld (India, Pakistan, Israël). De verschillende 
verdragen die kernwapenvrije zones instellen 
verbieden de daartoe behorende landen om 
kernwapens te ontwikkelen, in bezit te hebben 
of, al dan niet onder controle van een ander 
land, op te stellen. En de algemene regels van 
het internationaal humanitair recht maken het 
gebruik van kernwapens in de praktijk illegaal, 
aangezien zulk gebruik niet kan zonder deze 
basisprincipes te schenden in elke denkbare 
oorlogssituatie.

Vanuit strikt juridisch oogpunt lijkt dit verdrag 
dus niet veel toe te voegen aan concrete 
rechtsregels. Wel worden de bestaande ver-
plichtingen verder geconcretiseerd en verbin-
den landen die niet tot één van de bestaande 

geen van de 
kernwapenstaten 
was bereid om mee 
te onderhandelen
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de kernwapenstaten de rest van de wereld gij-
zelde om hun monopolie te aanvaarden.

Die machtspositie verliezen de kernwapensta-
ten nu. Het zijn nu de niet-kernwapenstaten die 
de leiding nemen van de diplomatieke agenda 
en van de vormgeving van het internationale 
juridische kader. Met dit kernwapenverdrag 
worden de non-proliferatieverbintenissen opge-
nomen in een groter geheel van verbintenissen 
tussen niet-kernwapenstaten. Het NPV, als 
afspraak tussen niet-kernwapenstaten en kern-
wapenstaten, wordt hiermee in potentie over-
bodig. Bovendien hebben de ondertekenaars 
van het kernwapenverdrag met een opzegging 
van het NPV een potentiële stok achter de 
deur. Door de verificatiemechanismes en het 
diplomatieke toetsingsproces die nu verbonden 
zijn aan het Non-Proliferatieverdrag over te 
hevelen naar het nieuwe kernwapenverdrag, 
kunnen ze in principe de kernwapenstaten en 
hun bondgenoten als rogue states aan de deur 
zetten en de leiding nemen in de uitbouw van 
dit controleregime op eigen voorwaarden.

Voorlopig zal het niet snel zo’n diplomatieke 
vaart lopen en kunnen de kernwapenstaten 
nog een tijdje teren op hun militaire en econo-
mische macht, onder meer als leveranciers van 
nucleaire technologie. Wel betekent dit een 
sterke afname van de politieke macht van de 
kernwapenstaten, en dus ook van de politieke 

Ze werden 20 jaar aan het lijntje gehouden, 
maar nu maakt een groot deel van de wereld 
duidelijk dat het genoeg is geweest. Als de 
kernwapenstaten zelf geen werk willen maken 
van zo’n internationaal verbod op kernwa-
pens in al zijn aspecten, dan begint het werk 
maar zonder hen. Resultaat van dit proces is 
het nieuwe verdrag dat kernwapens verbiedt 
in al zijn aspecten, van ontwikkeling, bezit en 
stationering tot gebruik en dreigen daarmee. 
Het bevat ook een concreet regime waaronder 
kernwapenstaten kunnen toetreden. Dit houdt 
in dat kernwapens onmiddellijk uit operationeel 
gebruik worden genomen, waarna tot een 
gecontroleerde, onderhandelde ontwapening 
over gegaan wordt.

verschuiving van De 
machtsverhouDingen

Daarmee brengen de deelnemende niet-kern-
wapenstaten het Non-Proliferatieverdrag ten 
uitvoering. En nu zijn het de kernwapenstaten 
en hun bondgenoten die zich aan hun inter-
nationaalrechtelijke verplichting onttrekken om 
‘in goede trouw’ te onderhandelen en zich tot 
rogue states maken. Ook al doen de kernwa-
penstaten dit nieuwe kernwapenverdrag af als 
een symbolisch non-item, toch schuilt hier een 
belangrijke verschuiving in de diplomatieke 
machtsverhoudingen. De ondertekenende 
niet-kernwapenstaten hebben niet de macht om 
de kernwapenstaten te dwingen tot ontwape-
ning, ze hebben wel de macht om het internati-
onale rechtskader vorm te geven en daarin de 
leiding te nemen.

Voor dit verdrag er was, betekende een wei-
gering om nog langer het nucleaire monopolie 
van de kernwapenstaten te aanvaarden, dat 
een land uit het Non-Proliferatieverdrag moest 
stappen. Daarmee maakte een land zich tot een 
politieke en economische paria. Collectief het 
NPV opblazen kwam neer op een keuze voor 
een veel instabielere wereld. Het NPV was zo 
verworden tot een machtsinstrument waarmee 

In artikel 6 van dit verdrag verbonden alle 
landen zich ertoe om “te goeder trouw 
onderhandelingen te voeren met betrekking 
tot spoedige beëindiging van de nucleaire 
bewapeningswedloop, tot nucleaire ont-
wapening en omtrent een Verdrag inzake 
algemene en volledige ontwapening onder 
strenge en doeltreffende internationale con-
trole”. Praktisch werd dit onderhandelingskader 
onder meer vormgegeven via de vijfjaarlijkse 
Toetsingsconferenties, waar de uitvoering van 
dit verdrag werd besproken.

Het Non-Proliferatieverdrag is er inderdaad in 
geslaagd de brede verspreiding van kernwa-
pens stop te zetten. Maar het ontwapeningsluik 
is minder succesvol gebleken. Het einde van 
de Koude Oorlog zorgde voor nieuwe hoop 
om hier eindelijk werk van te maken, hoop die 
de lijst ondertekenaars deed groeien tot alle 
landen behalve India, Pakistan en Israël. Maar 
van de bereidheid van de kernwapenstaten om 
werk te maken van zo’n onderhandelingspro-
ces richting een totaal verbod, en dus hun ver-

dragsverplichting na te komen om dat in goede 
trouw te doen, was in de praktijk niet veel te 
merken. De voorbije twintig jaar verkeerden 
de Review-conferenties dan ook in een grote 
impasse. Enerzijds maken de VS er een groot 
punt van om het verdrag af te dwingen tegen-
over zogenaamde rogue states. Anderzijds is 
het net de onwil van de kernwapenstaten om te 
ontwapenen die de houdbaarheid onder druk 
zet van het politieke compromis dat aan de 
basis van het verdrag ligt. 

relevantie en gezag die aan kernwapens ont-
leend worden.

Daarmee zorgt dit kernwapenverdrag wel 
degelijk voor een belangrijke stap in de rich-
ting van nucleaire ontwapening. Het zet een 
concrete ontwapeningsagenda uit en geeft het 
internationaalrechtelijk kader voor een toekom-
stige kernwapenvrije wereld concrete vorm.

en belgië?
Door slaafs de nucleaire politiek van de NAVO 
als maatstaf te nemen plaatst België zich, net 
als de andere NAVO-lidstaten, in het kamp van 
de rogue states. Toetreden tot dit kernwapen-
verdrag zou betekenen dat de Amerikaanse 
kernwapens op Kleine Brogel moeten vertrek-
ken en dat de Belgische gevechtsvliegtuigen 
hun nucleaire taak afstoten. De huidige nucle-
aire NAVO-opdrachten die België op zich 
neemt, zijn louter een politieke keuze, geen 
juridische verplichting. Maar de NAVO geldt 
in België nog altijd als een hoger belang dan 
het ontwikkelen van een internationaalrechtelijk 
kader. Dit toont hoe het NAVO-lidmaatschap 
België de facto in het kamp van de kernwapen-
staten duwt en, ondanks alle retoriek over het 
ondersteunen van het internationaal recht, tot 
een tegenstander van nucleaire ontwapening 
maakt. De keuze voor een veiliger wereld zou 
een andere zijn.

Zowel de landen 
op het Arabische 

schiereiland als Iran 
hebben voor dit 

verdrag gestemd
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Wordt binnenkort 
elke actievoerder 
behandeld als een 
terrorist?
Stel je voor: je voert geweldloos actie. Je wordt opgepakt 
door de politie en die houdt je twee dagen vast. Na 
achtenveertig uur kom je vrij en blijkt dat je niets ten laste 
wordt gelegd, dat je niet vervolgd wordt. Waanzin? Dit is 
wat in de Kamer via een grondwetswijziging met tweeder-
demeerderheid is aangenomen. Enkel Groenen en PVDA 
stemden tegen.

In de Kamercommissie Terrorismebestrijding 
lagen de afgelopen maanden verschillende 
voorstellen op tafel om de maximale duur 
van een aanhouding te verhogen. Om dat 
te kunnen realiseren, was een grondwetsher-
ziening nodig. Artikel 12 van de Grondwet 
bepaalt namelijk dat bij een gerechtelijke 
aanhouding een verdachte voor 24 uur 
vastgehouden kan worden. Een verlenging 
van die termijn kan alleen op bevel van de 
onderzoeksrechter.

Normaal gezien zijn er twee legislaturen nodig 
om de grondwet te herschrijven. Maar tijdens 
de vorige legislatuur werd dit artikel 12 van de 
Grondwet voor herziening vatbaar verklaard 
om het recht op bijstand door een advocaat 
te garanderen en de Salduz-rechtspraak van 
het Europese Hof voor de Mensenrechten 
in te schrijven. De aanslagen in Parijs en 
Brussel gaven de discussie een heel andere 
wending: politici beschouwen de verlenging 
van de maximumduur van een aanhouding nu 
als een noodzakelijke maatregel in de strijd 
tegen terrorisme. Omdat artikel 12 reeds voor 
herziening vatbaar was verklaard, kon het 
huidige parlement de maximumduur van een 
aanhouding herschrijven en goedkeuren met 
een tweederdemeerderheid.

twee Dagen cel 
zonDer aDvocaat

Wat is nu het resultaat? In de praktijk wordt de 
gerechtelijke aanhouding verlengd van 24 tot 
48 uur. Gedurende deze periode staat de aan-
houding enkel onder controle van de procureur 
en niet van een rechter. Een onderzoeksrechter 
hoeft pas ingeschakeld te worden als men de 
aanhoudingstermijn tot na deze 48 uur wil 
laten lopen.

De periode dat iemand kan vastzitten zonder 
een externe, onafhankelijke controle door een 

rechter wordt dus verdubbeld. Bovendien komt 
het recht op bijstand door een advocaat in het 
gedrang. Volgens de Salduz-wet heeft elke ver-
dachte dat recht vanaf het eerste politieverhoor. 
Maar niets belet dat een verdachte pas na 
zevenveertig uur voor het eerst wordt verhoord 
en dus voor het eerst een advocaat ziet.

De vraag kan gesteld worden of dit effectief tot 
enige verbetering in het anti-terrorisme beleid 
leidt. Er zijn nog nooit zoveel mensen aange-
houden in het kader van onderzoeken naar 
terrorisme als nu. Is er één verdachte die men 

na 24 uur moest vrijlaten terwijl men binnen 48 
uur wel aanwijzingen vond die een voorlopige 
hechtenis rechtvaardigden? Zo’n voorbeeld is 
in de discussie niet terug te vinden. Risico’s op 
collateral damage van deze maatregel zijn er 
daarentegen wel degelijk. Dit alles maakt het 
mogelijk om de gerechtelijke aanhouding als 
een strafmaatregel te gebruiken in een ‘lik op 
stuk’-beleid van een procureur. Zonder dat een 
rechter hier aan te pas komt of dat er enige 
toetsing op de rechtmatigheid gebeurt.

actie botst op weerstanD

Onze democratie is er gekomen dankzij 
intense sociale actie. Ze heeft sociale actie 
nodig om haar levend te houden en te verbete-
ren. Het feit dat we in een rechtstaat leven die 
democratische grondrechten zoals vrijheid van 

niets belet dat een 
verdachte pas na 
zevenveertig uur 
voor het eerst een 
advocaat ziet
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ruimte voor actie beschermen

Het optrekken van de maximumduur van arres-
tatie, zonder gerechtelijke controle, creëert 
nieuwe drempels voor actieve, kritische burgers 
om van zich te laten horen. Democratie gaat 
over meer dan bolletjes kleuren. Actievoeren 
is een onmisbaar onderdeel in de gereed-
schapskist van middenveldorganisaties en 
burgercollectieven. Beleidsmakers zouden 
dus voorzichtig moeten zijn met de eventuele 
verlenging van de duur van aanhoudingen. 
Helaas zien we onder de mom van terrorisme-
bestrijding de wettelijke bescherming van 
fundamentele rechten steeds verder uitgehold 
worden.

meningsuiting erkent, wil nog niet zeggen dat 
daarmee iedere stem even hard doorweegt in 
de besluitvorming. Sommige stemmen klinken 
luider dan andere. En heel wat stemmen 
vormen hoogstens wat achtergrondruis. 
Daarom voeren burgers actie: om gehoord te 
worden.

Wie actie voert, riskeert soms aanhouding. In 
de meeste gevallen gaat het om een bestuur-
lijke, preventieve aanhouding. De politie kan 
immers mensen aanhouden “wanneer perso-
nen deelnemen aan openbare bijeenkomsten 

die een reële bedreiging vormen voor de 
openbare orde.” Een bestuurlijke aanhouding 
mag in geen geval langer duren dan twaalf 
uur. Daar veranderen de wetsvoorstellen die op 
tafel liggen niets aan.

Maar tussen een mening laten horen en een 
stem hebben die gehoord wordt, staan vaak 
wetten en praktische bezwaren. Bij acties van 
burgerlijke ongehoorzaamheid overtreden 
mensen bewust, openlijk en geweldloos de 
wet. Met de grondwetswijziging die in het 
parlement goedgekeurd is, riskeer je nu 48 uur, 
of twee volle dagen vastgehouden te worden, 
ook al wordt je daarna zonder enig gevolg 
weer vrijgelaten.

Onze democratie 
heeft sociale actie 

nodig om haar 
levend te houden en 

te verbeteren

In heel Europa en daarbuiten voeren mensen actie om 
gehoord te worden. Daarbij lopen ze tegen uiteenlopende 
obstakels en vragen aan. Hoe bouw je een brede bewe-
ging op? Wat kunnen we doen om de drempels om aan 
acties deel te nemen, te verlagen? Welke antwoorden 
hebben we op politiegeweld en repressie? Hoe teken je 
met diverse groepen een effectieve strategie uit?

Maatschappelijke verandering komt nooit uit het niets. 
Ze wordt in gang gezet door groepen mensen die ervan 
overtuigd zijn dat het anders kan en zich organiseren 
om hun ideeën in de praktijk te brengen. Samen met de 
trainersgroep van Vredesactie kan je dit leren.

Volg vanaf eind september 2017 één van de twee nieuwe 
trajecten van zes maanden.
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Leer organiseren in 10 stappen
Tools voor maatschappelijke 
verandering
Maak kennis en verwerf skills over het hoe 
en waarom van sociale verandering. Voor 
iedereen die werkt aan sociale verandering, 
als actievoerder, vrijwilliger of professionele 
kracht binnen een groep, een organisatie, 
een collectief, een beweging... .

Je leert er o.a.:

• machtsverhoudingen beter begrijpen wat 
een beweging is en hoe ze effectief aan 
verandering kan werken

• precies benoemen wat je wil bereiken en 
hoe dat kan

• wat de rol is van verschillende actie-
vormen binnen een campagne

• verschillende visies op sociale verandering

• creatieve en doeltreffende acties plannen 
voorbereiden

• samenwerking en besluitvorming 
verbeteren

• ruimte maken voor diversiteit en te bouwen 
aan een duurzame dynamiek

Wanneer?

Het traject start in oktober 2017 en loopt tot 
en met april 2018. Het omvat tien weekavon-
den van 18:30 tot 21:30 en één afsluitend 
weekend.

Waar?

De sessies vinden afwisselend plaats in 
Brussel, Antwerpen en Gent op plaatsen die 
met de trein vlot bereikbaar zijn.

Inschrijven?

Dit traject is volzet, voor een plaatsje op de 
wachtlijst stuur je een mail naar:  
an@vredesactie.be

Vredesactie-trainers op Ende Gelände 2017: 
“Let’s go and  
let’s go together!”
Ende Gelände („tot hier en niet verder”) is een grootscha-
lige actie van burgerlijke ongehoorzaamheid in Duitsland, 
gericht tegen de winning van bruinkool. Trainers waren er 
ook dit jaar bij, om training te geven, maar ook om deel 
te nemen aan de actie en om inspiratie op te doen voor 
komende trainingen.

Train De Trainers
Ondersteun sociale actie

Wil jij jouw vaardigheden en tools rond 
sociale verandering, actievoeren en organi-
seren leren overbrengen aan groepen? De 
Vredesactie-trainers introduceren mensen die 
trainer willen worden in de theorie en prak-
tijk van training voor sociale verandering.

Wanneer?

Het traject start eind september 2017 en 
loopt tot en met maart 2018. Het omvat 3 
zaterdagen, één startweekend en daarnaast 
oefenmogelijkheden en verdiepingsmomen-

ten. Je krijgt de kans om met onze huidige 
trainers mee te lopen.

Waar?

De sessies vinden afwisselend plaats in 
Brussel, Antwerpen en Gent op plaatsen die 
met de trein vlot bereikbaar zijn.

Info en inschrijvingen

Mail an@vredesactie.be. Doe het snel, er 
zijn nog maar een paar plaatsen vrij.
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actietraining

Trainers van Vredesactie gaven eerst een 
inhoudelijke cursus rond de impact van sociale 
bewegingen, in het kader van de Degrowth 
summerschool die aan de acties eind augus-
tus vooraf ging. Daarna vervoegden ze het 
Duitstalige trainersnetwerk Skills 4 Action om 
bijna duizend deelnemers een voorbereidende 
actietraining te geven. 

An: “De trainerservaring die we hebben 
opgebouwd tijdens de Bomspotting en NATO-
GAME OVER-acties zorgt ervoor dat we vlot 
met onze Duitse collega’s kunnen samenwer-
ken. Maar training geven aan groepen tot 
honderd mensen blijft een uitdaging!”

affiniteitsgroep

Als affiniteitsgroep (dat is een groep van 6-10 
personen die samen blijft) in de actie namen de 
trainers de facilitatie van de meetings tijdens 
de actie voor hun rekening. Ze sloten aan bij 
de queer/feministische-vinger, één van de 10 
vingers die zich rond een eigen thema of iden-
titeit organiseerden. Zo werden binnenin de 

actie verschillende aspecten van klimaatrecht-
vaardigheid in de verf gezet zoals mobiliteit, 
landbouw, arbeidersstrijd en feminisme.

De keuze voor deze vinger was evident. De 
trainersgroep focust in de manier waarop ze 
trainingen begeleidt of sessies faciliteert steeds 
op de participatie van minderheden en op 
(informele) machtsrelaties die vaak met een ver-
worven of toegekende machtspositie te maken 
hebben. Gender is hier een voorbeeld van. 
Personen uit minderheidsgroepen of in een 
minderheidsrol worden vaak door het (soms 
onbewuste) gedrag van de meerderheid de 
mond gesnoerd. In de rol van trainer-facilitator 
trachten we hier aandacht voor te hebben door 
bijvoorbeeld niet steeds cismannen1 (als eerste) 
het woord te geven, en de openheid te creëren 
om elkaar hierover aan te spreken.

Anja: “Op die manier voerden we niet enkel 
een strijd voor het klimaat, maar werkten we 
tegelijkertijd aan een samenleving met minder 
ongelijkheid, doordat we een veilige sfeer 
creëerden waarin we samen aan die machts-
systemen kunnen werken. Voor sommigen 
(vooral mensen die op vlak van gender tot de 
“mainstream” behoren) was dit een eye-ope-
ner, het deed hen stilstaan bij de privileges die 
ze in het dagelijks leven ervaren.”

viJfvingertactiek

Met de acties legden een 2000-tal deelne-
mers een Duitse bruinkoolmijn urenlang stil. 
Wie zich de Bomspotting en Nato Game 
Over acties nog voor de geest kan halen, bij 

1 Cisgender (of “cisseksualiteit”) is een Engelstalige 
term waarmee mensen worden aangeduid van wie de seksuele 
identiteit overeenkomt met het biologische geslacht waarmee zij 
geboren zijn. De term wordt doorgaans gebruikt als het tegendeel 
van transgender, waarbij het biologische geslacht en identiteit niet 
overeenkomen.

“ Dat het zo veilig en 
ondersteunend voelde 

in een chaotische 
en onvoorspelbare 

situatie verraste 
me. Ik heb me nooit 

zekerder gevoeld dan 
in de afgelopen 48 uur 
dat een andere wereld 

mogelijk is. ”Molly

Ende Gelände wordt een gelijkaardige tactiek 
gebruikt: de vijfvingertactiek. Hierbij splitsen 
de actievoerders zich op in verschillende 
teams of vingers om tegelijkertijd hun doelwit 
te bereiken. Eén groep ging de mijn in, terwijl 
verschillende andere groepen of “vingers” op 
de sporen gingen zitten om het kolentransport 
tegen te houden. De kampvinger maakte een 
zorgzame ondersteuning mogelijk. De mijn en 
bijbehorende elektriciteitscentrales worden uit-
gebaat door het Duitse bedrijf RWE en vormen 
samen één van de grootste bronnen van CO2-
uitstoot in Europa. RWE moest door de actie 
de capaciteit van haar centrale gedurende 20 
uur terugschroeven. Achthonderd actievoerders 
werden tijdelijk vastgehouden.

“ Sticking together 
was in onze vinger 
niet alleen een 
ruimtelijk gegeven, 
maar ook emotioneel. 
Gaten in de lijn 
werden niet opgevuld 
door de achtersten 
harder te laten 
lopen, maar doordat 
de voorste lijn 
vertraagde. ”Mathias

Consensus tijdens een actie?
Participatie & consensus tijdens de Ende 
Gelände acties werd bereikt door “on-the-spot” 
assemblees of spokescouncils te organiseren. 
Is het nu midden op straat of op de sporen, de 
bedoeling is dat alle actievoerders betrokken 
blijven in het verloop van de actie. Hoe doe 
je dit met 300 mensen? Elke affiniteitsgroep 
stuurt een afgevaardigde of spokes naar de 
spokescouncil.

Anja: “Ik ken geen enkele plek waar besluit-
vorming op zo’n basisdemocratische manier 
gebeurt als daar, zelfs tijdens momenten van 
spanning. Op elk moment was ik er van over-
tuigd dat de volledige groep samen besliste, 
en dat ieders stem even belangrijk was. We 
streefden ernaar dat zoveel mogelijk verschil-
lende mensen aan bod kwamen. Als trainer kun 
je openheid voor gesprek creëren en tegelijker-
tijd stevig het kader bewaken, bijvoorbeeld door 

te vragen om het zo bondig mogelijk te houden 
of om niets te herhalen dat al gezegd werd. 
Ook vatten ze de verschillende voorstellen en/
of bezorgdheden samen, zodat elke afgevaar-
digde wist wat mee terug te nemen naar zijn/
haar affiniteitsgroep. Doordat de besluitvorming 
op die manier gebeurde, hadden we er heel 
veel vertrouwen in. Dat maakte het ook makke-
lijker om als affiniteitsgroep te zeggen ‘ook als 
de vinger iets beslist dat niet 100% onze mening 
is, gaan we er in mee, want de groep als geheel 
heeft dit beslist’ of ‘over dit onderwerp hebben 
wij te weinig expertise. We laten de beslissing 
over aan de anderen, en vertrouwen op hun 
kennis en ervaring’.”

Meer info over Ende Gelände vind je op www.
ende-gelaende.org
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