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het vaststellen van een begrotingstekort. 
Landen moeten de broeksriem aanspannen en 
snijden in hun sociale voorzieningen, in onder-
wijs, in justitie, in gezondheidszorg om de 
EU-begrotingsnormen te halen. Maar miljarden 
uitgeven aan nieuwe wapensystemen zou wel 
kunnen. Dat wil de Europese commissie niet 
enkel door de vingers zien, integendeel: zelfs 
aanmoedigen. Waanzin. 

Subsidies voor 
militair onderzoek
Om de concurrentiepositie van de Europese 
wapenindustrie te verbeteren, plant de 
Commissie voor de periode 2021 – 2027 een 
subsidieprogramma voor militair onderzoek 
dat 3,5 miljard euro naar de wapenindustrie 
moet doen vloeien. Een voorbereidend militair 
onderzoeksprogramma ter waarde van 25 
miljoen euro werd eind november reeds door 
het Europees Parlement goedgekeurd. 

Het ‘Defensie actieplan’ focust, dixit de 
Commissie, op “onze wapennoden en het 
ondersteunen van de Europese wapenindus-
trie”. Hoewel de Europese lidstaten jaarlijks 
200 miljard uitgeven aan defensie, is dat niet 
genoeg om de Europese wapenindustrie draai-
ende te houden. Meer investeringen zijn dus 
dringend nodig, zegt de Commissie.

Het Europees 
Defensie Fonds
Daarvoor lanceert de Commissie onder andere 
een Europees Defensie Fonds. “Het Europese 
Defensie Fonds is een cruciale stap in het ver-
beteren van de competitiviteit van de Europese 
wapenindustrie”, zo staat te lezen. Het moet 
een investeringsfonds voor militaire aankopen 
worden met een jaarlijks budget van vijf miljard 
euro. Het geld zou zowel van de lidstaten als 
van het Europese budget komen. Opmerkelijk: 
het geld dat door de lidstaten in deze pot 
wordt gestopt, wordt niet meegewogen bij 

Europa  
op de knieën 
voor de wapen- 
industrie
Nooit eerder gaf de EU zo vlot 

subsidies aan de wapenlobby

De Europese Commissie maakte eind november haar 
plannen bekend voor de uitbouw van een Europese 
defensie. Een voorstel dat leest als een horrorboek. 

De Commissie wil miljardeninvesteringen in de 
wapenindustrie en de eerste stappen daartoe zijn al gezet. 
Het Europees Parlement keurde de eerste schijf voor de 
subsidiëring van een militair onderzoeksprogramma goed. 
Dit is een primeur. De subsidiëring van wapenonderzoek 
was tot nu toe altijd expliciet uitgesloten van het Europese 
budget. De vraag of een sterke wapenindustrie de 
veiligheid van de Europese burger wel een stap dichterbij 
brengt, wordt niet gesteld. Ooit kreeg de EU de Nobelprijs 
voor de vrede. Vandaag lijkt dat beeld verder weg dan 
ooit.

foto: Jyl Leblond 

foto cover: Jyl Leblond 
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Dit is een primeur. De subsidiëring van 
wapenonderzoek was tot nu toe altijd expli-
ciet uitgesloten van het Europese budget. 
De koerswijziging is niet verwonderlijk. De 
expertengroep die op vraag van de Europese 
Commissie ‘advies’ leverde over het militaire 
onderzoeksprogramma bestond voor meer 
dan de helft uit vertegenwoordigers van de 
wapenindustrie. Kritische stemmen uit het maat-
schappelijke middenveld of onafhankelijke 
experten werden niet gehoord. De resultaten 
liegen er niet om. De modaliteiten die aange-
raden worden door deze expertengroep zijn 
de meest gunstige ooit binnen het Europese 
budget. Niet alleen zouden de onderzoeks-
kosten voor honderd procent gesubsidieerd 
worden, ook de eigendomsrechten zouden 
in handen van de industrie terecht komen.  
Waar dit geld precies vandaan moet komen, is 
onduidelijk. Nu al wordt er gesneden in civiele 
onderzoeksprogramma’s zoals Horizon 2020.

Een Europese drone?
Voor wie die wapens ontwikkeld moeten wor-
den is onduidelijk. Een Europees leger is onbe-
staande. Van een gemeenschappelijk Europees 
buitenlands beleid is er amper sprake. Toch wil 
de EU kost wat kost geld geven aan nieuwe 
wapentechnologie, zonder idee wat dan pre-
cies met die wapens te doen. 

Dé Europese wensdroom is de gewapende 
drone. De Verenigde Staten hebben gewa-
pende drones, Israël heeft ze, de Europese 
industrie niet, die blijft achter. Europese sub-
sidies voor militaire technologie moeten de 
Europese bedrijven nu een duwtje in de rug 
geven. 

Waar die drone dan wel voor gaat dienen is 
onduidelijk. Gaat Europa zoals de Verenigde 
Staten, met een kill-list in de hand, vermeende 
terroristen bombarderen in landen zoals Jemen 

of Pakistan? Een praktijk die door de Verenigde 
Naties als illegaal wordt bestempeld en tal van 
burgerslachtoffers maakt. 

Ideologische 
blindheid
Het Europees Defensie Fonds komt er niet voor 
onze veiligheid, het is een ondersteunings-
programma voor de wapenindustrie. “De 
Europese Unie heeft een sterke en competitieve 
wapenindustrie nodig”, zo luidt het credo dat 
bij de Commissie tot in den treure weerklinkt. 
En daar wil ze graag enkele miljarden tegen-
aan gooien. 

De Europese Commissie grossiert in ideologi-
sche blindheid. Nog nooit werd de legitimiteit  
van het Europese project op zo’n schaal in 
vraag gesteld als tijdens de afgelopen maan-
den. Toch is een stimuleringsbeleid op maat 
van de wapenindustrie het enige antwoord dat 
de Europese Commissie te bieden heeft.

De Europese Unie was nochtans een vredes-
project. Een soft power, die interne, maar ook 
internationale conflicten geweldloos tracht op 
te lossen. De militarisering van het Europese 
budget dreigt hier verandering in te brengen en 
zet het Europese vredesproject op de helling.

   Nooit eerder 
werd de legitimiteit 
van het Europese 
project zo in vraag 
gesteld als nu. 
Het antwoord 
van de Europese 
Commissie: een 
beleid op maat van 
de wapenindustrie. 

foto's: Jyl Leblond , Tim Dirven
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Bij gebrek aan politieke consensus over het bui-
tenlandbeleid bleef de Europese samenwerking 
op vlak van defensie de afgelopen decennia 
al bij al beperkt. Daar zou nu in sneltreinvaart 
verandering in kunnen komen. De verkiezing 
van Donald Trump tot nieuwe president van de 
Verenigde Staten begin november en de Brexit 
eerder dit jaar maken van een Europese defen-
sie plots een belangrijk agendapunt. 

Doch het pleidooi voor meer Europese investe-
ringen in defensie is niet nieuw. Op de top in 
Wales in 2014 kwamen de NAVO lidstaten 
overeen om binnen de tien jaar twee procent 
van het bruto binnenlands product te besteden 
aan defensie. De redenering was dat na jaren 
vrede in Europa de veiligheid weer onder druk 
stond. De crisis in Oekraïne was net losgebar-
sten en IS won terrein in Irak en Syrië. Europa 
moest in staat zijn om in haar eigen veiligheid 

België wil  
9,2 miljard euro  
belastinggeld  
uitgeven  
aan wapens
Overheden in Europese lidstaten – en in België – staan 
klaar om voor veel geld nieuw militair materiaal aan te 
kopen, bovendien liggen allerhande nieuwe samenwer-
kingen met de wapenindustrie op de tekentafel. Een zorg-
wekkende evolutie, vooral gezien het chronische gebrek 
aan politieke visie.

te voorzien en een solidaire partner zijn binnen 
het NAVO netwerk.

Eerder dit jaar zorgde de Brexit voor nieuwe 
discussies. Hoewel de Unie verzwakt leek 
door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk, 
bracht het volgens sommigen ook nieuwe 
mogelijkheden met zich mee. Het Verenigd 
Koninkrijk is een belangrijke militaire speler 
in de NAVO, een sterke bondgenoot van de 
Verenigde Staten en een koppige tegenstander 
van meer Europese defensie. Onder meer in 
Frankrijk en Italië werden nota’s gepubliceerd 
die een nieuwe toekomst voor de Europese 
defensie uittekenden. Ideeën die niet onopge-
merkt zijn gebleven op het Europese niveau. 
“... iedereen rond de tafel is er zich van 
bewust dat onder Trump de vraag naar het 
optrekken van de defensie-uitgaven expli-
cieter zal worden gesteld.” zei minister van 
Defensie Vandeput daags na de Amerikaanse 

Brussel, 10 november 2016:

Vredesactivisten stoppen wapenlobby
Meer dan honderd vredesactivisten blokkeerden de toegang tot de jaarlijkse 
conferentie van het Europees Defensie Agentschap. Op deze conferentie 
vergaderen CEO’s van de wapenindustrie en politici achter gesloten deuren.

“Wij willen niet dat ons belastinggeld naar de wapenindustrie gaat. Het 
is beschamend dat een industrie die aanzienlijke winsten boekt met het 
verkopen van dodelijk wapentuig, lobbyt voor subsidies bij de EU. Een indus-
trie waarin nationale overheden jaarlijks reeds een kleine twee miljard euro 
pompen voor militair onderzoek. Een industrie met 100 miljard euro omzet 
per jaar kan haar eigen Research & Development betalen.”

“Ik heb vandaag een dag verlof genomen om hier actie te komen voeren. 
Ik wil niet dat onze veiligheid in de handen van de wapenindustrie komt te 
liggen. Dat leidt enkel tot meer wapenexport, meer geweld, meer oorlog.”

foto: Tim Dirven

http://www.politico.eu/article/italy-proposes-joint-european-military-force-schengen-of-defense/
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2981156/2016/11/14/Europa-versterkt-militaire-samenwerking-maar-er-komt-geen-Europees-leger.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2981156/2016/11/14/Europa-versterkt-militaire-samenwerking-maar-er-komt-geen-Europees-leger.dhtml


Vredesactie | pagina 9Pagina 8

van State. Dat advies wordt rond kerstmis 
verwacht.

Chronisch gebrek 
aan politieke visie
Of het nu gaat om de Belgische regering 
of om het Europese niveau, het gebrek aan 
politieke visie is stuitend. Omdat er zo moei-
lijk een consensus gevonden wordt over 
de politieke vraagstukken, wordt er verder 
gewerkt op de elementen waar de lidstaten 
het wel over eens worden: het ondersteunen 
van een Europese defensie-industrie. Die 
moet groot en sterk zijn om te kunnen con-
curreren met de Amerikaanse en de Chinese 
industrie. Daarmee gaat de politiek voorbij 
aan haar belangrijkste taak: beleid maken. 
De “internationale gemeenschap” is er niet 
in geslaagd een zinvol antwoord te formule-
ren op de crisissen van afgelopen jaren. De 
oude recepten hebben gefaald: van het con-
flict in Oekraïne, tot de gewelddadige onder-
drukking van de protesten in de Arabische 

wereld, van de interventies van Afghanistan 
tot Libië, van de dodentocht van vluchtelin-
gen tot de hongersnood in zuid Soedan.  
Er zijn de laatste jaren gigantische bedragen 
geïnvesteerd in defensie. Voor de aankoop van 
nieuwe wapens, de militarisering van de bui-
tengrenzen van de EU en de militaire operaties 
in onder andere Afghanistan, Irak, Libië, Mali 
en opnieuw Irak,...  Maar er is geen degelijke 
evaluatie gemaakt van de militaire inzet in het 
verleden of een open politiek debat gevoerd 
over de rol die België en Europa moeten spe-
len op het internationale toneel. Extra miljarden 
voor nieuwe wapensystemen gaan het gebrek 
aan politieke visie niet compenseren. Je kan 
dozen en dozen kerstballen kopen. Zolang je 
geen boom hebt en er niemand is om de bal-
len op te hangen, staan er vooral veel dozen in 
de woonkamer.

regeringen voor 9,2 miljard euro belastinggeld 
zullen besteden aan de aankoop van militair 
materiaal. De duurste dossiers zijn de pant-
serwagens voor de landmacht (€ 1 miljard), 
de 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen voor de 
luchtmacht (€ 3,5 miljard) en twee nieuwe 
fregatten voor de marine (bijna € 2 miljard). 
Het gaat telkens om de aankoopprijs. De 
levensduurkosten liggen veel hoger, voor de 
gevechtsvliegtuigen gaat het om € 15 miljard.  
Die investeringen vastleggen bij wet is niet de 
normale gang van zaken. Een programmawet 
regelt normaal gezien een heleboel losse eind-
jes om de begroting voor het komende jaar 
te doen kloppen. Volgens het regeerakkoord 
moet de wet “aan de ondernemingen toelaten 
om zich voor te bereiden op toekomstige, 
belangrijke militaire programma’s”. De opposi-
tie maakte bezwaar en de juridische dienst van 
de Kamer bevestigde intussen dat de regering 
de wet eerst moet voorleggen aan de Raad 

te blijven, is een belangrijk luik investeringen 
in de toekomst nodig, zowel op het vlak van 
grond-, lucht- als marine-component-materieel”. 
De regering staat klaar om te investeren zodat 
we internationaal relevant blijven. De reputatie 
van België is voor Defensie een doelstelling op 
zich geworden.

Dat werd eind oktober dit jaar heel concreet. 
De regering publiceerde een ontwerp pro-
grammawet waarin ze de militaire investerin-
gen tot 2030 bij wet vastlegt. De regering 
Michel beslist hiermee dat de komende 

verkiezingen. Donald Trump en (onder andere) 
zijn uitspraken over de NAVO tijdens de 
presidentscampagne zorgden voor nieuwe 
zenuwachtigheid in Europa. Trump noemde de 
NAVO ouderwets (“obsolete”) en suggereerde 
de collectieve defensie binnen de NAVO 
afhankelijk te maken van de financiële bijdra-
gen van de lidstaten aan de alliantie. Opnieuw 
gingen stemmen op om snel werk te maken van 
een Europese Defensie. 

Een dure reputatie
In België zijn de gevolgen van die redenering 
duidelijk voelbaar. “Europa moet in de toe-
komst op voldoende militaire capaciteit kunnen 
blijven rekenen indien het geloofwaardig wil 
zijn en blijven op de internationale scène” staat 
in het regeerakkoord. Wat verderop worden 
de plannen voor de Belgische krijgsmacht 
aangekondigd: “Om internationaal relevant 
te blijven en om een aantrekkelijke werkgever 

     Extra miljarden 
voor nieuwe 
wapensystemen 
gaan het gebrek aan 
politieke visie niet 
compenseren.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures
http://www.stopwapenhandel.org/borderwars
http://www.stopwapenhandel.org/borderwars
https://vredesactie.be/nl/campagnes/bommenwerpers/campaignnews/2208
https://vredesactie.be/nl/campagnes/bommenwerpers/campaignnews/2208
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_un-obstacle-juridique-sur-la-route-de-la-loi-de-programmation-militaire?id=9455109
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_un-obstacle-juridique-sur-la-route-de-la-loi-de-programmation-militaire?id=9455109
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Andrew Feinstein en 
‘The shadow world’: 
“Om de wapenhandel te stoppen, 
moeten we ons politiek systeem 
veranderen”
Andrew Feinstein was tot 2001 parlementslid bij het Zuid-
Afrikaanse ANC. Daar schopte hij tegen de schenen van 
de partij met zijn onderzoek naar een corrupte aankoop 
van gevechtsvliegtuigen. Dit betekende het einde van zijn 
politieke carrière. Sindsdien is hij onderzoeker, schrijver 
en activist tegen wapenhandel. Zijn boek ‘The shadow 
world: inside the global arms trade’ in het Nederlands 
vertaald met de titel ‘Handelaren des Doods’, schetst een 
onthutsend beeld van de wereldwijde wapenhandel. De 
Belgische documentairemaker Johan Grimonprez maakte 
er een verfilming van die sinds november wordt vertoond 
in de zalen. Vredesactie sprak met Andrew Feinstein tijdens 
de vertoning van de film op het Film Fest van Gent.

Andrew, tot 2001 was je een Zuid-
Afrikaans parlementslid, waarna je een 
activist tegen de wapenhandel werd. 
Hoe kwam je tot deze beslissing?

- Dit was eigenlijk mijn terugkeer tot het acti-
visme. Al vanaf jonge leeftijd was ik actief 
in de sloppenwijken van Kaapstad, waar 
ik me aansloot bij het ANC. Dat was in die 
tijd nog een verboden organisatie. Niemand 
verwachtte dat Zuid Afrika ooit een democratie 
zou worden. En al helemaal niet dat het ANC 
ooit de regeringspartij zou zijn. Niemand van 
ons dacht ooit een parlementslid te worden.

In 2001 werd ik uit de partij gegooid omdat ik 
onderzoek deed naar een ontzettend corrupte 
wapendeal. Mijn introductie tot activisme 
tegen wapenhandel gebeurde dus min of meer 
toevallig.

Hoe hebt u uw vertrek uit de politiek 
ervaren? 
- Het voornaamste verschil is dat je als activist 
kan zeggen wat je wilt. Terwijl je als politicus 
altijd beperkt bent door je partij en de regels 
waarin je opereert. Het is enorm verfrissend 
om de partijlijn niet meer te moeten volgen. 
Soms vragen mensen me: “maar mis je de poli-
tiek dan niet?” “Ik voel me nu veel meer politiek 
geëngageerd dan ik me ooit als parlementslid 
heb gevoeld.”

Dit deed me ook realiseren dat overheden en 
parlementen de status quo bevestigen en repro-
duceren.  Het is veel effectiever om als activist 
de status quo in vraag te stellen. Zeker als het 
gaat over wapenhandel. Er is een enorme 
verstrengeling tussen de wapenindustrie, over-
heden, politici, het leger, en allerlei overheids-
departementen. En geen enkele politieke wil 
om de wapenhandel in vraag te stellen.

In uw boek beschrijft u de verregaande 
verstrengeling tussen wapenbedrijven en 
politici. Waarom denkt u dat de invloed 
van de wapenindustrie zo ver gaat?

- De wapenhandel is uniek, precies vanwege 
de enorme verstrengeling van belangen. 
Hiervoor zijn verschillende redenen. Een 
eerste reden is dat wapenbedrijven door hun 
overheden dikwijls worden beschouwd als 
een bevoorrechte partner, omdat ze zogezegd 
belangrijk zijn voor onze defensie en nationale 
veiligheid. Grote wapenbedrijven zoals BAE 
Systems hebben dezelfde toegang tot gevoe-
lige informatie en tot militaire basissen als de 
minister van defensie. 

Nog belangrijker echter zijn de informele 
relaties die bestaan tussen hooggeplaatste per-
sonen van de wapenindustrie en overheden. 
Deze mensen begeven zich in dezelfde soci-
ale kringen en in dezelfde politieke kringen. 
Bovendien geven wapenbedrijven zeer vaak 
geld aan politieke partijen. Helmut Kohl, die 
17 jaar aan het hoofd stond van de CDU in 
Duitsland, ontving jarenlang geld van zowel 
legale als illegale wapenhandel.

Om de wapenhandel aan te klagen, moeten 
we ons politiek systeem veranderen. Hiervoor 
is een onafhankelijke stem nodig én een stem 
die durft ingaan tegen de huidige status quo.

Corruptie is een wederkerend thema in 
je boek. Zo citeer je het cijfer van de 
ngo Transparency International dat 40 
procent van alle corruptie in de wereld 
betrekking heeft op de wapenhandel. 
Hoe komt het dat de wapenhandel zo 
corrupt is?

- De wapenhandel is zo corrupt net vanwege 
de dichte relaties die bestaan tussen de wape-
nindustrie en de politiek. De wapenhandel 
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amper twee gevallen hebben deze schendin-
gen ook geleid tot enige vorm van juridische 
actie.  

De Europese Unie is in snel tempo aan 
het militariseren. Er is nu zelfs sprake van 
een subsidieprogramma van 3,5 miljard 
euro voor militaire technologie. Hoe 
verklaart u deze trend?
- In mijn ervaring heeft de EU de wapenhandel 
steeds in stand gehouden. De Europese Unie 
heeft een gemeenschappelijke positie over 
wapenhandel. Die wordt genegeerd door 
elke Europese lidstaat. Elke wapendeal van de 
afgelopen jaren schendt wel één of meerdere 
artikels van de gemeenschappelijke positie.

Een aantal hooggeplaatste politici, zowel in 
de Commissie als in het Europees Parlement, 
hebben tijdens hun carrière steun gekregen van 

overleeft van een tiental miljardendeals per 
jaar. Er staat dus elke keer een enorme hoe-
veelheid geld op het spel. Bovendien zijn er 
maar enkele beleidsmakers die de uiteindelijke 
beslissing over een wapenaankoop doen. In 
de wapendeal die ik onderzocht in Zuid-Afrika, 
waren er maar zes mensen die beslisten over 
welke wapens aangekocht werden en van 
wie. De onderhandelingen vinden ook dikwijls 
plaats achter gesloten deuren. Dat is enorm 
vruchtbare grond voor corruptie. 

Als een aanklager al moedig genoeg is om 
deze corruptie juridisch te vervolgen, dan grijpt 
de overheid bijna altijd in om de betrokken 
wapenbedrijven te beschermen. Er is totale 
straffeloosheid. Enkele jaren geleden hebben 
we berekend dat er sinds de introductie van 
VN wapenembargo’s 502 schendingen van 
deze embargo’s hebben plaatsgevonden. In 

de wapenindustrie. De Europese subsidiëring 
van de industrie is hun quid pro quo. Dit is wat 
deze politici teruggeven aan de industrie. 

Volgens de Europese Commissie zal dit 
militair onderzoeksprogramma leiden tot 
meer jobs en economische groei.
- Als economische strategie is dit een absolute 
ramp.  Voor elke job die wordt gecreëerd in de 
wapenindustrie kunnen er volgens Amerikaans 
onderzoek tussen de drie en zeven jobs gecre-
eerd worden in veel productievere sectoren. 
Zelden vermelden onze politici dat deze 
subsidies een enorme kost betekenen voor de 
belastingbetaler. Hier nog eens Europees geld 
aan toevoegen is economische onzin. Zeker 
op een moment dat vele landen in Europa 
financiële problemen hebben. 

Een argument dat steeds terug-
komt is dat we een wapenindus-
trie nodig hebben om onszelf 
te beschermen. Wat is jouw 
antwoord hierop?

- Overheden kiezen bijna altijd 
voor oorlog boven diplomatie. De 
Verenigde Staten stellen bijvoor-
beeld meer mensen tewerk op één 
vliegdekschip, dan het hele diploma-
tische corps van de VS bijeen. De 
Amerikaanse overheid heeft in totaal 
tien vliegdekschepen en heeft zonet 
haar elfde besteld.

Zelfs als je een zeer enge visie hebt 
op wat veiligheid en defensie is, 
worden er dikwijls wapens gekocht 
die we absoluut niet nodig hebben. 
Neem bijvoorbeeld de F35. Deze is 
door Pierre Sprey, de ontwikkelaar 
van de F16, the biggest piece of 
crap made by a company which 

specializes in crap genoemd. Dit is een 
vliegtuig dat miljarden heeft gekost aan de 
Amerikaanse belastingbetaler en dat geen 
enkele relevantie heeft in de conflicten waarin 
de Verenigde Staten momenteel betrokken zijn 
of betrokken zullen zijn in de komende gene-
raties. Er zijn hier enorme opportuniteitskosten 
mee gemoeid. Dit geld gaat niet naar andere 
sectoren van de economie die veel productie-
ver zijn.

Net hetzelfde is gebeurd in Zuid Afrika. Sinds 
1994 heeft Zuid-Afrika geen externe, noch 
interne vijanden maar heeft de overheid wel 
10 miljard gespendeerd aan gevechtsvlieg-
tuigen. Deze vliegtuigen worden volgens het 
hoofd van de luchtmacht niet gebruikt omdat 
Zuid-Afrika niet eens het geld heeft om de pilo-
ten te trainen. Tegelijkertijd zegt de overheid 

22 februari 2017, 19u30
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geen geld te hebben voor antivirale medicijnen 
voor mensen met HIV of aids. Evenmin kan 
Zuid-Afrika twee miljoen huizen bouwen die 
dringend nodig zijn, is dertig procent van de 
bevolking uitgesloten van de formele economie 
en is er een gebrek aan onderwijs. Dit onder-
mijnt de duurzame ontwikkeling én veiligheid 
van Zuid Afrika. 

Daar komt nog eens bovenop dat de wapens 
die wij verkopen onze eigen veiligheid onder-
mijnen. Saoedi-Arabië is daarvan het meest 
voor de hand liggende voorbeeld. Saoedi-
Arabië, en daar bestaat zeer veel bewijs 
van, financiert en bewapent tal van groepen 
die door de EU en door de Verenigde Staten 
bestempeld worden als terroristische organi-
saties. Zo bestaat de absurde situatie waarbij 
de VS in het ene conflict wapens leveren aan 
groepen waartegen ze op andere plaatsen 
oorlog voeren. Dat is complete waanzin.

Wat met het argument dat als wij niet 
exporteren, iemand anders het wel zal 
doen?
- Je zou dit evengoed over hard drugs kunnen 
zeggen. Waarom handelt Barack Obama niet 
in hard drugs? Omdat er een wet is die zegt 
dat hij dat niet kan doen. Waar het uiteindelijk 
op neerkomt, is politieke wil. Als overheden 
werkelijk iets zouden willen veranderen dan 
zouden er geen corrupte deals plaatsvinden 
en zou er niet geëxporteerd worden naar 
conflictgebieden. 

Wat zie jij als successen van activisme 
tegen wapenhandel van de afgelopen 
jaren?

- 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. Dit is enorm belangrijk 
in het bewust maken van mensen. Er zijn ook 
juridische overwinningen. De DSEI rechtzaak  
bijvoorbeeld (nvdr: ook mensen van onze 
campagne ikstopwapenhandel zijn hierbij 
gedaagd.), waarbij een rechter oordeelde 
dat activisten inderdaad een misdrijf hadden 
gepleegd [de activisten blokkeerden de weg 
naar een wapenbeurs], maar dat dit misdrijf 
veel minder ernstig was dan de misdaden die 
gepleegd werden op de DSEI wapenbeurs. 
Deze uitspraak is van enorm belang voor 
activisme tegen wapenhandel. Ik denk dat 
de Britse overheid dat ook beseft en dat de 
overheid daarom in beroep is gegaan.

Deze overwinningen zijn klein, maar al deze 
kleine stappen leiden tot grotere overwinnin-
gen. Steeds meer mensen zijn zich bewust van 
het probleem. Steeds meer mensen schieten 
ook in actie. Ik denk dat dat een enorme over-
winning is.

Vlaamse regering herwerkt 
wapenhandeldecreet: 
de eerste stap  
is gezet! 
Actie werkt. Begin dit jaar voerden vredesactivisten nog 
actie op het dak van wapenproducent Advionics voor een 
wapenembargo op Saoedi-Arabië. De Vlaamse regering 
stelt nu een decreetwijziging voor dat een Vlaams wape-
nembargo wettelijk mogelijk maakt. Dat is goed nieuws. 
Vlaanderen kan nu zelf stappen nemen om landen onder 
embargo te plaatsen, ook als de politieke wil op Europees 
of internationaal niveau daarvoor ontbreekt. Toch blijft 
verdere druk nodig. De Vlaamse exportwetgeving vertoont 
nog steeds ernstige gebreken.

foto: Frederik Sadonis
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Wapens die over Vlaams grondgebied 
vervoerd werden, konden niet gecontroleerd 
worden. Ook niet als de regering dat zou 
willen. Stel je voor: indien een vliegtuig, vol-
geladen met wapens en op weg naar een 
land in conflict, een tussenstop zou maken 
op de luchthaven van Oostende, dan was 
het voor de Vlaamse overheid niet mogelijk 
om deze trafiek te stoppen. Deze absurditeit 
wordt nu eindelijk rechtgezet.

Meer dan een doekje 
voor het bloeden?
De Vlaamse regering boekt dus vooruitgang. 
Toch blijven fundamentele aspecten buiten 
schot. De controle op het eindgebruik blijft 
de achillespees van het Vlaams wape-
nexportbeleid. Zonder kennis van waar 
de Vlaamse wapens terecht komen, kan 
er bezwaarlijk een exportbeleid worden 
gevoerd. Zo is volgens onderzoek van het 
Vlaams Vredesinstituut zeventig procent 
van de uiteindelijke bestemming van de 
intra-Europese wapenexport ongekend. 
Vlaamse componenten worden uitgevoerd 
naar andere EU landen zoals Duitsland, 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, zonder 
dat we weten waar deze wapens in een 
later stadium belanden. Nochtans zijn deze 
Europese landen grote exporteurs naar het 
Saoedi-Arabische regime. De export naar 
Saoedi-Arabië blijft via een ommetje dus een 
realiteit, ook onder een herwerkt decreet.

Een eerste stap is gezet. De Vlaamse rege-
ring kan binnenkort landen onder embargo 
zetten. Nu komt het eropaan er ook voor 
te zorgen dat we weten waar de Vlaamse 
wapens terecht komen. Anders zijn de toe-
komstige Vlaamse embargo’s niet meer dan 
een doekje voor het bloeden.

De beslissing van de regering Bourgeois om 
Vlaamse embargo’s op te nemen in de wapen-
wetgeving, komt er na een herzieningstraject 
van een jaar. De oorlog in Jemen maakte 
duidelijk dat het Vlaamse wapenhandeldecreet 
niet voldeed. De Saoedi-Arabische gevechts-
vliegtuigen bijvoorbeeld, die al meer dan een 
jaar in Jemen bombarderen, bevatten Vlaamse 
componenten. Enkele maanden geleden voer-
den we met ikstopwapenhandel.eu nog actie 
op het dak van het bedrijf dat deze onderdelen 
maakt om de Vlaamse betrokkenheid in het 
conflict in Jemen aan te kaarten. In de daar-
opvolgende weken stuurden meer dan zeshon-
derd mensen e-mails naar de Vlaamse parle-
mentsleden met de vraag dringend de gaten in 
de Vlaamse wapenwetgeving te dichten.

Vredesactie ging praten met de verschillende 
politieke partijen in het Vlaams parlement. Ook 
daar waren steeds meer kritische geluiden te 
horen over het Vlaamse wapenhandelbeleid. 
Toen zowel oppositiepartijen als meerder-
heidspartijen zich uitspraken voor een Vlaams 
wapenembargo op Saoedi-Arabië, zei 
Minister-president Bourgeois niet over de wette-
lijke middelen te beschikken om Saoedi-Arabië 
onder embargo te zetten.

Onder druk van de vredesbeweging en het 
parlement, gaat de Vlaamse regering nu over-
stag. Een Vlaams wapenembargo komt er. Van 
zodra de herziening van het wapenhandelde-
creet wordt goedgekeurd door het parlement, 
kan de wapenexport naar Saoedi-Arabië 
definitief worden stopgezet. 

Wat nog?
Naast de wettelijke verankering van de embar-
gomaatregel, zet de regering nog een aantal 
stappen naar een strengere regelgeving. Zo 
maakt de regering werk van de controle op 
doorvoer en ook van een transparanter beleid.

Vooral de controle op doorvoer was een 
ernstige lacune in de Vlaamse wetgeving. 

Trainers  
van Vredesactie  
gaan Europees
Protesten tegen vrijhandelsakkoorden, burgerlijke onge-
hoorzaamheid om vervuilende steenkoolcentrales te sluiten, 
burgerbewegingen tegen de besparingspolitiek,... In heel 
Europa voeren mensen geweldloos actie om gehoord te 
worden. Daarbij lopen ze tegen uiteenlopende obstakels 
en vragen aan. Hoe bouw je een brede beweging 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? 
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In verschillende Europese landen ondersteunen 
trainerscollectieven groepen om effectiever aan 
verandering te werken en sterkere bewegingen 
uit te bouwen. Vredesactie brengt al jaren 
trainers samen over de grenzen heen. Op 10 
december geven we in Brussel het startschot 
van ‘Empowering Critical Citizenship’. We 
gaan intensiever samenwerken met partners uit 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk om de 
capaciteiten van de trainersgroepen verder te 
versterken en de Europese uitwisselingen tussen 
trainers te verdiepen en duurzamer te maken.

Over de grenzen
Regelmatig worden de trainers van 
Vredesactie uitgenodigd om in het buiten-
land training te geven of besluitvorming in 

groepen te faciliteren. Op vraag van een 
Venezolaanse mensenrechtenbeweging ging 
een Vredesactietrainer in 2011 naar Caracas 
om er training te geven rond geweldloosheid 
en strategie. We gaven actietrainingen in het 
kader van de protesten tegen de bijeenkomsten 
van de G8. Spaanse groepen deden een 
beroep op ons voor het faciliteren van besluit-
vorming. Afgelopen zomer ondersteunden we 
de voorbereiding van grootschalige acties van 
burgerlijke ongehoorzaamheid tegen steen-
koolcentrales in Duitsland. Daarnaast volgen 
trainers van Vredesactie regelmatig een vor-
ming in het buitenland, en nodigen we buiten-
landse trainers uit naar België om hier vorming 
voor onze trainersgroep te geven (zoals dit 
voorjaar nog met Training for Change uit de 
VS). Die uitwisseling over de grenzen heen 

Een project met steun van het Erasmus+ 
programma van de Europese Unie.

die kritisch burgerschap in de praktijk brengen 
of op zoek zijn naar hoe ze dat kunnen doen. 
Met vorming en training rond sociale verande-
ring en campagne, aangepast aan de speci-
fieke vragen en behoeften in die groepen, 
proberen we hen te ondersteunen. 

De ontwikkelde methodieken en ervaringen 
delen we met zoveel mogelijk trainers en 
jeugdwerkers uit de verschillende Europese 
landen. 

De trainers van Vredesactie richten 
zich in de eerste plaats tot groepen 
die ijveren voor (sociale, ecologische, 
politieke) rechtvaardigheid, die mensen 
die weinig gehoord worden in de maat-
schappij een stem geven en daarbij 
mensen in beweging brengen via 
geweldloze acties en campagnes. 

Herken jij je hierin? Ken je zo’n 
groepen? 

Contacteer ons, dan bekijken we wat 
we samen kunnen doen. Meer info: 
training@vredesactie.be

inspireert en biedt kansen om nieuwe metho-
dieken en visies te leren kennen. 

Gedeelde vragen 
en uitdagingen
De afgelopen jaren heeft Vredesactie stappen 
gezet om de internationale samenwerking 
te structureren en duurzamer te maken. In 
2012 organiseerden we in Ieper, samen met 
onder meer War Resisters’ International, een 
vijfdaagse uitwisseling. We brachten organisa-
ties en collectieven samen die via training en 
ondersteuning groepen helpen om effectiever 
aan sociale verandering te werken. Daar werd 
de basis gelegd van een Europees netwerk 
van trainers, waar Vredesactie sindsdien een 
stuwende kracht in is. Die Europese samenwer-
king gaan we de volgende jaren versterken 
en verdiepen. Samen met Stroomversnellers 
(Nederland) en London Roots Collective (VK) 
zetten we een project op, Empowering Critical 
Citizenship. Stroomversnellers en London Roots 
Collective zijn relatief jonge collectieven van 
vrijwilligers, met wortels in onder meer de 
milieu- en klimaatbeweging. Via gezamenlijke 
vormingsmomenten voor trainers ontdekten we 
dat onze aanpak en visie veel gemeenschap-
pelijk heeft en kwamen we achter gedeelde 
vragen en uitdagingen.

Gezamenlijk traject
In eerste instantie gaan we samen werken aan 
de interne capaciteiten van onze trainerscollec-
tieven. Wat kunnen we doen om de werking 
van onze collectieven duurzamer te maken? 
Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe trainers kan-
sen krijgen om zich de nodige vaardigheden 
eigen te maken? We zetten opleidingstrajecten 
op, wisselen ervaringen uit en delen en ontwik-
kelen methodieken en tools.

Parallel daaraan stappen we, elk in z’n eigen 
land, naar groepen jongeren en jeugdwerkers 
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