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Samen lopen op het Vredespad
Dit voorwoord schreef ik voordat mijn medeloper, de man
die ik dankzij het voornemen tot samengaan van 'onze'
bladen heb leren kennen, zo tragisch zijn mars voor de
vrede moest opgeven. De voortgang van de samenwer-
king is door het wegvallen van Gerard onduidelijk gewor-
den.

Wij zijn zover. De eerste top is bereikt. De gezamenlijke
inspanning van de beide redacties heeft u het nummer
gebracht dat nu voor u ligt. Vier pagina's meer dan de
gebruikelijke 24 van ProcesNieuws/Kernwapens Weg! De

extra bladzijden passen bij de eerste kennismaking. Wij
hebben elkaar veel te vertellen. Bij uitvoering van de fusie-
plannen zou PN/KW naar 20 bladzijden gaan en zou de
magazine editie van Vredeskoerier/'t Kan Anders op 12
gehandhaafd blijven. De lezers van VK/'tKA hebben nu
wel een heel andere vormgeving onder ogen dan zij
gewend zijn. Wij zijn benieuwd naar hun waardering. 
Het enthousiasme van de lezers voor dit speciale nummer
is medebepalend voor de wijze waarop wij verder kunnen
gaan. Wij hopen op veel positieve reacties, stevige stand-
punten en inspirerende vergezichten.

RK, eindredacteur ProcesNieuws/Kernwapens Weg!

Gerard van Alkemade (1938-2004)
Vorige maand zijn we opgeschrikt door het bericht van de
ziekte van Gerard en overrompeld door zijn plotselinge
overlijden. Op 31 augustus is hij onder grote belangstelling
van vredesvrienden uit het gehele land begraven.
De redactie van Vredeskoerier/'t Kan Anders heeft zijn
heengaan als een heel pijnlijk verlies ervaren. Niet alleen
omdat we onze eindredacteur node kunnen missen, maar
ook om Gerard als persoon. Zijn kameraadschap, voorko-
mendheid, sociale vaardigheid en gastvrijheid schiepen de
warme sfeer die nodig is voor een goede samenwerking
binnen de redactie. Hij maakte actualiteit, leesbaarheid en
originaliteit tot kernpunten van het vredesblad.

Vrede als daad
Gerard was op en top pacifist. De geweldloze weg jegens
mens en milieu was hem op het lijf geschreven. Toch
noemde hij zichzelf liever vredesactivist. Zijn werk in het
Haags Vredesplaform getuigt hiervan. Om zijn opvattingen
goed te leren kennen, leze men zijn boek over Kees
Koning.*) Als verteller op de achtergrond is zijn betrokken-
heid duidelijk. Objectief geeft hij verslag van beweegrede-
nen en van acties met hun successen, maar ook met hun
gebreken. Gerard had de vrijheid lief. Hij oefende geen
druk uit op anderen om mee te doen, zoals ook in de
beweging rond Kees Koning gebruikelijk was.

Samengaan
Begin 2001 fuseerden de Haagse Vredeskoerier en 't Kan
Anders. In de gezamenlijke redactie werd Gerard eindre-

dacteur. De grotere actiegerichtheid van de Vredeskoerier
en het wat meer beschouwende karakter van 't Kan
Anders bleken een goede combinatie. Als niet-westers
socioloog en door zijn werk in Zuid-Amerika en India was
hij geïnteresseerd in sociaal-economische achtergronden.
Dit spreekt ook uit zijn artikel 'Overconsumptie en oorlog'
dat in dit blad te lezen is. Hij schreef het terwijl zijn ziekte
zich al manifesteerde en hij van de ernst wist.

Geheel zijn leven
Gerard deed vredeswerk er niet even bij in zijn leven, het
wàs z'n leven. Het vormde de kern van zijn bestaan. Ook
zijn persoonlijke levensstijl was in overeenstemming met
zijn maatschappijkritisch bezig zijn.  Hans Wiebenga (87),
de nestor in onze redactie verzuchtte bij het bericht van
het overlijden, dat een mens als Gerard nog een licht-
puntje vormde in de huidige wel heel sombere tijd. Wij
betreuren dat we Gerard nu al moeten missen. Hoeveel te
meer zal dit gelden voor Anneke, zijn vriendin, en zijn
familie. Onze gedachten gaan naar hen uit .
------            
*) ‘Al ga je eraan kapot!’, Het leven van vredesactivist Kees  

Koning, 2003, uitg. Papieren Tijger, iSBN 90 67281425

In oktober verschijnt een themanummer van VK/'tKA over
Gerard van Alkemade. Lezers die materiaal voor dit num-
mer kunnen leveren worden verzocht dit te zenden naar
kopij-tkananders@ddh.nl of  per post naar Koos de Beus,
Gerard Doulaan 10, 1213 CA Hilversum, bij voorkeur vóór
26 september.

't Kan Anders zoekt nieuwe eindredacteur
Wegens het overlijden van Gerard van Alkemade, de eindredacteur van 't Kan Anders, zoeken wij een opvolg(st)er

voor de continuïteit van ons blad en de voortgaande samenwerking met de redactie van ProcesNieuws/Kernwapens
Weg. Het betreft vrijwilligerswerk. Onkosten worden natuurlijk wel vergoed. 

Geïnteresseerden wordt verzocht contact op te nemen met Koos de Beus, tel. 035-621.72.21. De redactie.

Internationale vredeswerk WRI
De lezers van 't Kan Anders treffen – zoals elk jaar – bij dit nummer een acceptgirokaart aan die zij kunnen gebruiken
om het internationale vredeswerk van War Resisters International te steunen. In de WRI werken sedert 1921 vredes-
organisaties van over heel de wereld samen. Veel aangesloten organisaties bevinden zich in spanningsgebieden zoals

Rusland (dienstweigeraars i.v.m. Tsjetsjenië), Israël, Colombia, Sri Lanka, enz. Voor deze organisaties is de WRI erg belang-
rijk maar zij zijn slechts tot een geringe financiële bijdrage in staat. Daarom moeten wij extra steunen!

Wie geen acceptgiro aantreft kan toch steunen door een gift over te maken op giro 417.34.90 t.n.v. Pais te Delft o.v.v.
‘WRI’. Pais is de Nederlandse afdeling van de WRI.
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het zogenaamde 'G-8 Global partnership', een samen-
werkingsverband van de rijkste landen om massavernie-
tigingswapens in de landen van de voormalige Sovjet
Unie op te ruimen dan wel te vernietigen. 
Dit proces van opruiming wordt door de Amerikaanse
regering gezien als een nuttig contra-proliferatie proces,
maar dan één die geen enkele verplichting voor ontwa-
pening aan henzelf oplegt. In die zin wordt er ook enige
verwarring in de wereld van niet-gouvermentele organi-
saties gesticht. De steun voor het opruimbeleid betekent
immers al snel dat men afziet van aandacht vragen voor
nucleaire ontwapening (behalve dat van andere dan de
kernwapenstaten). In de politiek en diplomatie is dit van
groot belang - het betekent in feite de ontmanteling van
de oppositie tegen kernbewapening. 

Nieuwe actoren
Er worden nog meer unilaterale stappen ondernomen
buiten het verdragsstelsel: de 'massavernietigingswapens
resolutie' (nr 1540) die op 28 april jl.werd aangenomen
in de Veiligheidsraad is nog een illustratie hiervan. Deze
resolutie legt aan alle staten de verplichting op om wet-
geving aan te nemen tegen de verspreiding van massa-
ve r n i e t i g i n g swa p e n s -technologie naar mogelij ke niet-
gouvernementele actoren, zoals terroristische organisa-
ties. Daarvoor is een periode van twee jaar vastgelegd in
de resolutie, daarna kan eventueel verzuim aan de orde
worden gesteld in de V-raad. Te vrezen valt dat de VS net
als in de kwestie Irak, haar eigen interpretatie zal geven
aan de resolutie en haar wellicht als legitimatie zal
gebruiken voor verder unilateraal handelen. 
De EU had al eerder in december ook een contra-proli-
feratiebeleid geadopteerd, dat een dubbelzinnig karakter
heeft ('EU strategy against proliferation of weapons of
mass destruction'). Het legt aan de ene kant de nadruk op
politieke en diplomatieke maatregelen tegen proliferatie.
Aan de andere kant wordt ook de mogelijkheid inge-
bouwd om op handelsgebied in te grijpen, dus met sanc-
ties. Dit gebeurde al in onderhandelingen met bijvoor-
beeld Syrië, toen van dat land geëist werd dat het zijn
massavernietigingswapens ontmantelde in ruil voor een
handelsverdrag. Hoewel dit op zichzelf een nuttig beleid
lijkt, kan het in feite als een verlengstuk van de Ameri-
kaanse unilaterale Midden-Oosten politiek dienen. De
hoeksteen van dat beleid is onbeperkte steun voor Israël
en haar kernwapenmacht, terwijl van Syrië en Iran ont-
wapening wordt geëist. Als de EU dit beleid voortzet zon-
der compenserende strafmaatregelen tegen Israël, werkt
het eigenlijk als de niet-militaire kant van de harde VS
aanpak. Los van de onrechtmatigheid en onrechtvaardig-
heid van dit beleid, is het van belang om te beseffen dat
het ook niet werkt: het is bijna vanzelfsprekend dat de
betrokken staten gaan zoeken naar wegen om hun ver-
dragsmatige verplichtingen te omzeilen, als het alternatief
is om ontwapend te worden terwijl de Israëlische atoom-
slagkracht behouden blijft .

Optreden met tanden?
Hoewel veel westerse politici de boven omschreven
stappen zien als een positief beleid dan wel een nood-
zakelijk kwaad (multilateraal optreden 'met tanden'), is
het in de ogen van een groot deel van de wereld eenzij-
dig, gericht op het bestendigen van de bestaande status-
quo en het ontwijken van ontwapeningsverplichtingen
zoals die vastgelegd in art 6 van het NPV. Helaas zit er
bovendien een ernstige tegenstrijdigheid in het NPV die
de laatste jaren ook scherper naar voren is gekomen:
namelijk de erkenning in artikel 4 van het verdrag van het
recht van alle ondertekenaars om onbeperkt toegang te

krijgen tot de technologie noodzakelijk voor kernenergie
dwz verrijkingsinstallaties en voldoende verijkt uranium
dan wel plutonium om de nucleaire installaties te laten
draaien In 1995 was dit artikel rede voor een groot deel
van de niet-gouvernmentele organisaties om zich tegen
de onbeperkte verlenging va het verdrag te keren. Voor
1995 moest het verdrag om de vijf jaar vernieuwd wor-
den - dat was een potentieel drukmiddel op de kernwa-
penstaten dat na het besluit tot onbeperkte verlenging
wegviel. Deze ngo's stelden dat de koppeling aan kern-
energie in feite strijdig was met de nucleaire ontwape-
ningsformule in het verdrag (art 6). De technologie voor
de ontwikkeling en bouw van kerncentrales was immers
grotendeels hetzelfde als die voor de bouw van kernwa-
pens. Een ander deel van de ngo gemeenschap ging om
pragmatische redenen toch akkoord. De rationale was
dat een aantal neutrale landen (later bekend onder de
naam 'Nieuwe Agenda Coalitie') een serieuze poging
zouden doen om nucleaire ontwapening te bewerkstelli-
gen. Die poging werd inderdaad in 1998 en vooral op de
NPV evaluatie conferentie van 2000 gedaan, maar we
kunnen inmiddels op grond van de unilaterale ontwikke-
lingen van de afgelopen jaren stellen dat dit beleid mis-
lukt is. 

Van serieus ontwapenen is geen sprake
Het is zo dat de kernwapenstaten niet alleen weigeren
om serieus te ontwapenen, maar ook dat de proliferatie
van nucleaire technologie een zodanige omvang heeft
aangenomen dat veel meer landen de mogelijkheid heb-
ben om hun eigen kernwapens te bouwen. Dat is door
het geval Pakistan het meest inzichtelijk gemaakt. Met
behulp van onder andere ultracentrifuge-technologie
afkomstig uit Nederland, wist dit land niet alleen haar
eigen kernwapens te bouwen, maar die technologie ook
ter beschikking te stellen van andere landen zoals Iran en
Libië, en mogelijk Noord Korea. 
In reactie op de onthullingen daarover schreef secretaris
generaal El Baradei van het Internationaal Atoom Agent-
schap in februari een belangrijk artikel (NYT 1202004)
waarin hij opriep tot vergaande maatregelen om deze
vorm van proliferatie tegen te gaan. Een dag later volgde
President Bush met een belangrijke toespraak waarin hij
ook voorstellen deed ter beperking van proliferatie. Deze
voorstellen behelsden vormen van internationale contro-
le op de beschikbaarheid van splijtstoffen en technologie,
in combinatie met vergaande inspectiemogelijkheden
door de IAEA. Er was echter een cruciaal verschil tussen
de twee presentaties: El Baradei stelde expliciet dat
nucleaire ontwapening door de kernwapenstaten ook bij
het pakket hoorde. Intussen is in april dus ook de al eer-
der genoemde VN resolutie over proliferatie aangeno-
men. Te vrezen valt dat deze resolutie door de VS en wel-
licht haar bondgenoten wordt gezien als een legitimatie
voor verdergaande unilaterale stappen tegen zogenaam-
de prolifererende landen. Daarmee komt in feite de
mogelijke ineenstorting van het NPV een stap dichterbij.

KK
PENN-NL Project on European Nuclear Non-Proliferation 

-------
Noot: De kwestie van proliferatie wordt aan de hand van
de Urenco affaire uitgebreid uit de doeken gedaan in het
Greenpeace International paper, te vinden onder 
http://www.eurobomb.nl, publicaties-papers (A.Q. Khan,
Urenco and the proliferation of nuclear weapons tech-
nology: The symbiotic relation between nuclear energy
and nuclear weapons - A report commissioned by
Greenpeace International, mei 2004 (pdf-document)
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de dreigende ineenstorting van het npv

Iedereen die zich met kernwapens en non-proliferatie
bezig houdt weet maar al te goed dat er vergaande ont-
wikkelingen aan de gang zijn op dit terrein. Na 35 jaar
moet geconstateerd worden dat er een kernwapen pro-
liferatie proces op gang is gekomen. Naast de vijf erken-
de kernwapenstaten zijn er drie landen met substantiële
arsenalen: India, Pakistan en Israël. Een aantal landen met
nucleaire installaties en voorraden verrijkt uranium of plu-
tonium, zoals Japan of Duitsland, kunnen in enkele maan-
den een kernwapenarsenaal aanleggen. Daarnaast zijn
Iran en Noord Korea vermoedelijk al bezig met het creë-
ren van de productiebasis voor kernwapens of hebben er
al een aantal gebouwd. Het Atlantische bondgenoot-
schap, de NAVO, handhaaft een nucleaire doctrine en
haar lidstaten zijn bereid onder bepaalde omstandighe-
den kernwapens in te zetten. Kortom, de geest lijkt uit de
fles. Voorstanders van het verdragenstelsel zullen zeggen
dat het gelukt is om de schade in ieder geval te beper-
ken; critici dat de geleidelijke afbrokkeling van het ver-
drag dreigt uit te monden in een vermenigvuldiging van
kernwapenstaten, deels het gevolg van de reacties van
sommige landen op de al groeiende proliferatie van
kernwapentechnologie. Iedereen is het er in ieder geval
wel mee eens dat er snel iets moet gebeuren. 

Einde Koude Oorlog was niet genoeg
Ook lijkt het wel helder dat het verdragenstelsel momen-
teel onder immense spanning staat. Dat komt niet allen
door de bovenbeschreven proliferatie maar ook door de
vastberaden ondermijning van dit stelsel door de huidige
Amerikaanse regering, daar ook deels in gesteund door
de andere ke r n wapenstaten. Het teststopve rd ra g ,
bedoeld om kernproeven te verbieden, is nog steeds niet
geratificeerd door de VS senaat - de regering heeft zelfs
verklaard dat het verdrag ook niet aan de senaat zal wor-
den voorgelegd. De nucleaire infrastructuur om de kern-
wapenslagkracht op peil te houden, is na de Koude Oor-
log niet afgebroken. Integendeel, ze is grotendeels in
stand gehouden, er wordt al weer gewerkt aan de ont-
wikkeling van nieuwe typen kernwapens (de zogenaam-
de mini-nukes). Onder brede kring in de diplomaten- en
NGO-wereld leeft het idee dat zodra het nieuwe type
kernwapen ontwikkeld wordt, het ook daadwerkelijk
getest gaat worden. 

Vasthouden aan arsenalen
Een in 2002 afgesloten verdrag tussen Rusland en de VS
ter vermindering van het aantal strategische kernwapens
is niet verifieerbaar, kan makkelijk ongedaan worden
gemaakt en laat duizenden kernwapen voortbestaan,
gereed om binnen seconden gelanceerd te worden om
de wereld te vernietigen. Dit beleid van de grote kern-
wapenstaten moedigt ook de rest aan om onverdroten
vast te houden aan hun arsenalen. Het is dan ook niet
verbazingwekkend dat pogingen om via het multilaterale

forum, de 'Conference on Disarmament' in Genève, tot
ontwapening te komen, volkomen zijn mislukt. De CD,
die drie keer per jaar wekenlang vergadert in Genève, kan
niet eens tot overeenstemming over een agenda komen. 
En dan is er nu de 'prepcom' van het NPV, volgens de
NGO's ter plekke uitgelopen op een chaotisch einde,
omdat er grote meningsverschillen waren over de the-
ma's die volgend jaar op de evaluatie conferentie centraal
moeten staan. Cruciaal zijn bijvoorbeeld de zogenaamde
veiligheidsgaranties die door de kernwapenstaten ooit
zijn gegeven aan de mede ondertekenaars van het ver-
drag, dat ze niet worden aangevallen met kernwapens.
Deze garanties zijn door vooral Amerikaanse verklaringen
de afgelopen jaren ondermijnd: een heel reeks uitspraken
en documenten van de Amerikaanse overheid hebben
op zijn minst de indruk gewekt als zouden de VS bereid
zijn landen met kernwapens aan te vallen onder bepaal-
de omstandigheden. Bijvoorbeeld als die landen biologi-
sche of chemische wapens hebben. Het is dan ook niet
verbazingwekkend dat de Amerikaanse delegatie zich op
de prepcom inspande om dit onderwerp te marginalise-
ren. Het is dus zeer de vraag of in de evaluatie conferen-
tie van het NPV in 2005 er nog iets over blijft van het
fraaie slotdocument van de vergadering van 2000. Daar-
in werd ook een 13 stappenplan vastgelegd naar nucle-
aire ontwapening. Zelfs de enigszins bureaucratische
kwestie of deze onderwerpen in 2005 aan de orde
mogen komen, leidde dit jaar tot grote tegenstellingen,
vooral tussen de VS en de rest. Er bestaat momenteel nog
geen slotdocument ('chairman's summary') omdat de
afgevaardigden het niet eens konden worden over de
tekst. Het is dus alleszins redelijk om de vraag te stellen
of de NPV niet hard op weg is naar ontmanteling. 

Ondermijning van bestaande verdragen
Intussen zijn buiten de wereld van de multilaterale ver-
dragen een hele reeks ontwikkelingen onderweg die in
feite de verdragen ondermijnen, omdat er beleid wordt
ontwikkeld buiten de verdragenstruktuur om. Deze maat-
regelen hebben één kenmerk gemeen: ze bestaan veelal
uit samenwerkingsverbanden van de kernwapenstaten
en hun bondgenoten, waarin regels worden vastgelegd
om de proliferatie van kernwapentechnologie, de crucia-
le grondstoffen dan wel de draagsystemen, aan banden
worden gelegd. Naast de al langer bestaande 'Nuclear
Suppliers Group' (export van nucleaire technologie), de
*'Wassenaar groep' en de Missile Technology Control
Regime, is daar sinds vorig jaar ook de 'Proliferation Secu-
rity Initiative' (PSI) bijgekomen. Dat is een groep landen
die maatregelen wil nemen om het transport van tech-
nologie en grondstoffen geschikt voor het maken van
* m a s s ave r n i e t i g i n g swapens te ve r h i n d e ren, bijv door
schepen in internationale wateren te onderscheppen. Dit
PSI (momenteel doen veertien landen mee, inclusief
Nederland) is weer te plaatsen tegen de achtergrond van 

Eind april vond in New York de prepcom van het NPV (Non-Proliferatie Verdrag) plaats. Het
was de bedoeling dat dit een laatste voorbereidende bijeenkomst zou zijn, voor de komende
evaluatieconferentie van het NPV, in 2005. Helaas werd het een dialoog der blinden. De verga-
dering eindigde in relatieve chaos, er kwam niet eens een 'chairman' s summary' tot stand,
waarin de resultaten worden vastgelegd. En dan te bedenken dat het alleen ging om het vast-
stellen van een procedure en agenda voor de conferentie van volgend jaar.
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hiroshima/nagasaki-dag

filmrecensie fahrenheit 9/11

Hiroshima/Nagasakidag Amsterdam 
Sint Antoniessluis zaterdag 7 augustus De dag viel dit jaar
samen met de gay-parade. De boten passeerden onder
de brug door waarop de stand stond. Veel kijkers en
soms exotische bezoekers (foto hiernaast). Zij tekenden in
groten getale de oproep gericht aan alle Europarlemen-
tariërs voor ‘Het nieuwe Europa kernwapenvrij’.
Die dag werden er 930 handtekeningen opgehaald.
Veertig procent daarvan was afkomstig van niet-Neder-
landers, waaronder Amerikanen, Russen, Pakistani, Indiërs,
Israëliers en één Chinese. 
Er komen nog tenminste 500 handtekeningen binnen via
diverse plaatselijke afdelingen van Vrouwen voor Vrede.
De lijsten zullen worden aangeboden aan het Europese
Parlement in Brussel.

Foto onder: Links voor de kraam Tera Fopma van Vrouwen voor Vrede

Amsterdam, de stuwende kracht achter de manifestatie. Achter de

kraam Hester de Ree en Karel Koster

De kinderen van de armen gaan de 
oorlog in voor de olie van de rijken.

De film Fahrenheit 9/11 van Michael Moore laat angst-
wekkend duidelijk zien dat er een overeenkomst bestaat
tussen het huidige Amerika en dat van voor de Tweede
Wereldoorlog: depressie, grote werkloosheid en armoe-
de. Blijkbaar is er weer een New Deal nodig (investerin-
gen in de publieke sector, niet in de wapenindustrie) en
een nieuwe Franklin D. Roosevelt (democraat). De film
legt opnieuw de vinger op een zwerende plek in de
Amerikaanse samenleving: de ongelooflijke armoede en
werkloosheid (soms meer dan 50%) in sommige delen
van de VS.

Volgens meerdere bronnen bevatten de gegevens van
Moore onwaarheden over George Bush. Dat neemt niet

weg dat de film uitstekend duidelijk maakt dat dit
bevriende staatshoofd niet moet worden herkozen.

Enkele citaten uit de film
* Een employee van Halliburton over Irak: ‘Olie plus oor-
log. Dat is goed voor de zaken maar slecht voor de men-
sen.’
* Moore: ‘Het heeft me altijd verbaasd dat kinderen van
mensen die in onmogelijke buurten wonen en naar
slechte scholen gaan, de oorlog ingaan. Van de vijfhon-
derd en zoveel senatoren gaat slechts één kind naar Irak.’
* Zijn conclusie: ‘In feite voeren machthebbers oorlog
met de armsten en minst bedeelden uit hun eigen volk.’

Mijn conclusie: Een aanrader. Het moet wel heel raar
lopen wil Moore niet op een van de komende docu-
mentaire festivals (IDFA) in Amsterdam de VPRO Joris
Ivens Award krijgen...
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mayors for peace - burgemeesters voor vrede

In augustus 1945 vernietigden twee atoombommen in
twee klappen de Japanse steden Hiroshima en Nagasa-
ki. Hierbij kwamen honderdduizenden mensen om. Nu,
bijna zestig jaar later, lijden nog steeds duizenden men-
sen aan de gevolgen van straling en zijn zij, de hibaku-
sha, voor hun hele leven getekend. Om een herhaling
van deze tragedie te voorkomen zijn beide getroffen ste-
den continu bezig om de wereld de onmenselijke
wreedheid van kernwapens te laten zien. Inwoners en
autoriteiten hebben er steeds op aangedrongen de kern-
wapens af te schaffen.

Het ‘Programma om solidariteit tussen steden te bevor-
deren en om tot een totale afschaffing van kernwapens
te komen’ werd op 24 juni 1982, tijdens de 2e Speciale
Zitting van de Verenigde Naties over Ontwapening in
New York, door de toenmalige burgemeester van Hiros-
hima, Takeshi Araki, voorgesteld. Dit voorstel bood ste-
den een mogelijkheid om nationale grenzen te over-
schrijden en gezamenlijk te werken aan nucleaire ont-
wapening. Vervolgens riepen de burgemeesters van
Hiroshima en Nagasaki hun collega-burgemeesters over
de hele wereld op dit programma te steunen. In dit
kader is de organisatie Mayors for Peace opgezet. Het
hoofddoel is het werken aan de afschaffing van kernwa-
pens in internationaal verband en het coördineren van
activiteiten van steden die dit programma steunen. 
Mayors for Peace bestaat uit steden overal ter wereld die
formeel hun steun hebben uitgesproken voor het pro-
gramma dat burgemeester Araki aankondigde in 1982.
Op 31 mei 2004 waren er 605 steden in 108 landen en
regio’s lid. 

Noodcampagne
Acht Nederlandse gemeenten zijn aangesloten bij de
Mayors for Peace: Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Mid-
delburg, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Waalwijk. In
augustus zijn de burgemeesters van deze gemeenten
aangeschreven door burgemeester Akiba van Hiroshima,
met het verzoek om, net als alle andere leden, mee te
doen aan een 'noodcampagne tegen de nucleaire bewa-
pening'. Deze noodcampagne werd in het najaar van

2003 door burgemeester Akiba gestart.
Het Europees Parlement en de Ameri-
kaanse Conferentie van Burgemeesters
hebben dit voorjaar hun steun uitgespro-
ken voor de campagne. De eers t e
belangrijke activiteit was betrokkenheid
bij de Voorbereidende Conferentie van
het Non-Proliferatie Verdrag in New York
in april en mei 2004. Hier werd gepro-
beerd om de planmatige kernontwape-
ning van de 5 'erkende' kernwapen-sta-
ten op de agenda van de conferentie van

2005 te krijgen. Dit zou moeten gebeuren volgens een
stappenplan met tijdschema in de komende 15 jaar. Een
noodzakelijke herziening van het huidige NPV dat geen
termijnen stelt. Elke keer weer konden de kernwapen-
staten in het verleden wegkomen met vage toezeggin-
gen. (zie het artikel van Karel Koster, p 4 en 5, voor meer
over deze conferentie en de dreiging dat het hele NPV
wordt opgeblazen door de VS).

De Toetsingsconferentie
Sinds het einde van de Koude
Oorlog zijn veel kernwapens
ontmanteld, maar toch staan
er nog steeds duizenden
opgesteld, klaar om binnen
e n kele minuten te wo rd e n
afgevuurd. De Verenigde Sta-
ten heeft zich, onder de rege-
ring Bush, het recht aangeme-
ten om onder bepaalde
omstandigheden een oorlog
met kernwapens te beginnen en ontwikkelt nieuwe
kernwapens. Andere landen (en terroristen) worden hier-
door aangemoedigd zich ook van kernwapens te voor-
zien of zelfs te gaan gebruiken. Veel landen vrezen een
aanval met massavernietigingswapens en maken plan-
nen om hierop te kunnen reageren. Geen enkele stad
kan zich echter op zinvolle wijze voorbereiden op een
aanval met kernwapens. De enige manier om onszelf
tegen dergelijke aanvallen te beschermen is het zo snel
mogelijk afschaffen van deze gevaarlijke, illegale wapens.
Van groot belang is de toetsingsconferentie van het Non-
Proliferatie Verdrag volgend jaar mei in New York. Bur-
gemeester Akiba van Hiroshima roept zoveel mogelijk
burgemeesters van over de hele wereld op om daar aan-
wezig te zijn en zich uit te spreken voor het uitbannen
van de kernwapens. Tijdens en voorafgaande aan de
conferentie worden in zoveel mogelijk steden activitei-
ten voor dat doel georganiseerd.

Wat burgers kunnen doen
* Burgemeesters oproepen lid te worden van Mayors

for Peace, aan de campagne deel te nemen en activi-
teiten te organiseren

* Lid worden van een lokale vredesgroep (of er één
oprichten) om aan de campagne te werken

* Een donatie geven aan Mayors for Peace om de inter-
nationale campagne te financieren

* Vrienden, kennissen, familieleden en buren bewust
maken van de voortdurende dreiging van kernwapens
en op de hoogte stellen van de campagne om kern-
wapens uit te bannen.

Wat burgemeesters kunnen doen
* Aanwezig zijn bij de Toetsings- en Herzieningsconfe-

rentie van het NPV in mei 2005 in New York (of een
vertegenwoordiger sturen)

* In het openbaar hun standpunt uitspreken over kern-
wapens

* Een ambtenaar aanwijzen als NPV-Campagne project-
manager, die samen met vredes- en andere groepen in
de gemeente een campagnecomité kan opzetten om
activiteiten te organiseren.

Informatie:
Werkgroep Eurobom: tel. 06-1322 3359/ 030-2714376
fax 030 271 4759, e-mail k.koster@inter.nl.net en
www.pcf.city.hiroshima.jp/mayors/english/index.html

Karel Koster 
Bewerking en aanvulling: Reynold Klooker
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Eindelijk is het dan zover! De klacht van ruim 2000 men-
sen is bij het Mensenrechten Comité van de VN in
Genève aangekomen. Het was een groot pakket: de uit-
gewerkte klacht met veel bijlagen, waaronder natuurlijk
ook de lijst van alle mensen die aangegeven hadden dat
ze medeklagers willen zijn. Hierbij hoorden alle kaarten
waarop hun handtekening stond.
Gesteund door het advies aan de VN van het Internatio-
naal Gerechtshof (IG) in 1996 konden we aantonen dat
de uitspraak van de Hoge Raad onzinnig was. Het IG
heeft uitgesproken dat het gebruik van kernwapens in
het algemeen in strijd zal zijn met het Internationale
Recht. De Hoge Raad zegt 'dat niet kan worden gesteld
dat een dergelijk gebruik van kernwapens onrechtmatig
zou zijn in elke situatie zoals begrepen onder deze cate-
gorieën (de modaliteiten zoals beschreven in de vorde-
ringen)'. In onze vorderingen werden verschrikkelijke vor-
men van kernwapengebruik beschreven, zoals een eer-
ste gebruik van zware kernwapens tegen steden. Onze
klacht richt zich tegen de uitspraak van de Hoge Raad
die vindt dat het een rechtmatige oorlogsdaad zou zijn
als zware kernwapens gebruikt worden op een grote
stad tengevolge waarvan miljoenen doden zouden val-
len. We beroepen ons op artikel 6 van het Internationaal

Verdrag inzake politieke en burgerrechten, dat het recht
op leven beschermt onder supervisie van het Mensen-
rechtencomité in Genève. Als het Comité bereid is om
inhoudelijk op onze klacht in te gaan dan wordt de uit-
spraak van de Hoge Raad tenietgedaan.

onze klacht in genève

Tot 1 juni ’04 mocht het publiek kandidaten voor de
prijs voor vredesjournalistiek voordragen. Het waren er
dit jaar twaalf, waarvan Anja Meulenbelt, de redactie van

‘Argos’ en Len Munnik naar het
oordeel van het Humanis-

tisch Vre d e s b e raad het
beste pasten binnen
het profiel ‘journalist
voor de vrede’. Op
21 juni (op de We-
re l d h u m a n i s m e d a g ) ,
is de wisselprijs toe-
g e kend aan Anja

Meulenbelt, voor haar
hele oeuvre met betrek-

king tot oorlogssituaties. 

Het artikel ‘No more war’ 1993, was de start van een
indrukwekkende hoeveelheid artikelen die in zeer veel
ve rschillende tij d s c h r i ften ve rscheen. Hierin stonden
vooral de burgers in oorlogsgebieden centraal. Anja
deed verslag van mensen die in onmogelijke, uitzichtlo-
ze en verschrikkelijke omstandigheden moe(s)ten leven
in Joegoslavië, Zuid Afrika en vooral Palestina. Door haar
activiteiten ter plekke als trainster voor hulpverlening
verbreedde zij haar blikveld. Met haar boeiende en
scherpe pen draagt zij bij aan het bevorderen van een
cultuur van vrede en geweldloosheid. Ze was en is vaak
op de plek waar het allemaal gebeurt .
Naast de hoeveelheid artikelen heeft ze ook een aantal
boeken geschreven over de Palestijnse tragedie. Haar

boeken: ‘Een spiegel liegt niet - Andere stemmen uit
Israël’ en ‘Habibi-Habibi’ zouden eigenlijk verplichte lec-
tuur moeten zijn, vooral in Israël. Een verborgen wereld
gaat daarmee open en kan bijdragen aan meer begrip.
Als oprichtster en coördinator van de stichting Kifaia zet
zij zich vooral in voor een menswaardiger bestaan van
Palestijnse gehandicapte jongeren, vaak slachtoffers van
schietpartijen met Israëlische soldaten. Daarbij probeert
zij een brug te slaan tussen de Palestijnse en Israëlische
slachtoffers door bijvoorbeeld het organiseren van sport-
wedstrijden. 

De schrijfster die op geen boekenplank van feministisch
Nederland mag ontbreken, verdient deze ereprijs voor
de nieuwe weg die ze is ingeslagen. De weg naar een
meer rechtvaardige wereld, waar solidariteit en mense-
lijkheid centraal staan.

vredesjournalist 2004
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Faber, die pacifisme bijna een vies woord is gaan vinden,
verweet de kerken zich inzake de Kosovo- en Irakoorlog
‘genesteld te hebben in de voorhoede van een wereld-
wijde pacifistische beweging’ (Trouw, 9-7-’04). Premier
Balkenende hield op 20 juli j.l. in Berlijn een omstreden
rede tijdens de zestigste verjaardag van de mislukte aan-
slag door Von Stauffenberg op Hitler.

Het begin van de eerste wereldoorlog
Op dit moment lees ik ‘De laatste zomer. Waarom de
wereld in 1914 ten oorlog trok’ van David Fromkin
(2004). Altijd interessant zulke boeken, zeker als men wil
doordringen tot het mechanisme, hoe geweld en oorlog
beginnen en dan hun eigen pad gaan. Prestige en de eer
van het land, elkaar als leiders feiten onthouden en
bondgenotensolidariteit spelen allen een rol. Zoals ook
in 1914 het geval was bij tsaar Nicolaas, keizer Frans
Jozef en keizer Wilhelm. Op het moment dat zijn politi-
ci en militairen de oorlog uitbroedden was Wilhelm op
vakantie. Zelfs op 25 juli, toen het Servische antwoord
op het Oostenrijkse ultimatum binnenkwam werd hij
door hen niet teruggeroepen. Doelbewust om te voor-
komen dat hij - met zijn in hun ogen pacifistische ideeën
- zich er mee zou gaan bemoeien. Fromkin maakt dui-
delijk, dat het denken in termen van de preventieve oor-
log bij de Duitse politieke en militaire top de doorslag
gaf. Die wilde een preventieve oorlog tegen Rusland en
zijn bondgenoot Frankrijk en wel onmiddellijk. 

Vooral Stafchef Von Moltke meende dat zijn land daar-
voor weinig tijd meer had en nooit meer zo goed kon
toeslaan als op dat moment. Dit ook vanwege het gehei-
me plan om bij verrassing de vesting Luik in te nemen
en Frankrijk niet de kans te geven militair te sterk te wor-
den. Een leugentrucje werd bedacht om de wereld op
het verkeerde been te zetten, waardoor de Oostenrij-
kers, na een dringende aansporing per telegram van
Jagow, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, zon-
der een echte ‘casus belli’ Servië aanvielen. 

De overeenkomst met Irak
Keizer Wilhelm vond teruggekeerd het Servische ant-
woord op het ultimatum echter voldoende. Hij seinde
naar de hoofdsteden, dat er geen reden meer was voor
oorlog, maar omdat het Jagow-telegram een dag eerder
zonder zijn voorkennis was verstuurd en het Oostenrijk -
se leger al tientallen kilometers over de Servische grens
was, bleek de weg terug niet meer mogelijk. Dat laatste
gold, na het vele wapengekletter van Bush en Blair
jegens Saddam Hussein eveneens voor hun ‘preventieve’
aanvalsoorlog tegen Irak. Bovendien berustte die oorlog,
zoals we nu weten, ook op leugentrucjes en misleiding.
Hoe dan ook, eenmaal begonnen heeft de oorlog zijn
eigen dynamiek. 
We kennen het verloop van Wereldoorlog I en het blun-

deren daarna van de overwinnaars bij het Verdrag van
Versailles (1919). De onnodige en erg vernederende ‘trap
na’ aan de verliezers riep op termijn Wereldoorlog II op.
Ook in Irak worden we, met de huidige neerwaartse spi-
raal van geweld en chaos en de vele doden en gewon-
den, geconfronteerd met de eigen dynamiek van oorlog.
Helaas lijken voorstanders van geweld die in hun denken
weg te drukken. Ik zou me als Faber of Balkenende ove-
rigens wel honderd maal bedenken, alvorens nogmaals
politieke steun te verlenen aan een preventieve oorlog.
De Rumsfelddoctrine is in gematigde militaire en gema-
tigde kringen op retour. Men ziet in, dat de preventieve
oorlog niet voor herhaling vatbaar is.

Tyrannenmoord
Hoe tenslotte dit alles te verbinden met kolonel Graf von
Stauffenbergs poging tot tyrannenmoord en Balken-
ende’s loftuitingen daarvoor? Net als bij de preventieve
oorlog handelde het ook hier om een ‘goed doel’, name-
lijk om (het kwaad van) de ander voor te zijn. ‘Leugen-
trucjes’ zijn eveneens onderdeel van deze actie. Von
Stauffenberg behoorde tot het conservatieve Duitse mili-
taire establishment. Hij wenste geen democratie, maar
had de opbouw van een autoritair Duitsland voor ogen.
Bovendien had hij jarenlang de nazi’s loyaal gediend, tot
duidelijk werd dat de oorlog niet meer te winnen was.
Het ging hem er om de Duitse rol in Europa voor de
komende jaren te garanderen, kortom de nederlaag te
voorkomen of te minimaliseren. In uniform, als een voor
het oog trouw officier, plaatste hij de tas met de verbor-
gen bom. 
Dat Balkenende deze mislukte aanslag ziet als opmaat
voor de Europese gedachte is vanuit historische optiek
te gek voor woorden. Maar ook vanuit de principes van
geweld en geweldloosheid lijkt het posthuum de hemel
in prijzen van Von Stauffenberg voor diens op zich moe-
dige daad, een uitglijder. Tyrannenmoord is immers - los
van het feit dat die weinig effectief is, omdat er meestal
vrij snel een nieuwe, vaak nog hardere, leider naar voren
komt - hoe dan ook een politieke moord. Niet direct een
positieve bijdrage aan het waarden- en normendebat.
Voorts niet erg geloofwaardig voor het bestrijden van
‘terrorisme’. Gaat het ‘terroristen’ niet ook om het ‘goede
doel’, dat bij hen de middelen heiligt? Rechtvaardigde
ook Volkert van der G zijn moord op Pim Fortuyn niet
aldus? Hij sprak in de rechtszaal tevens over het ‘voor-
komen van kwaad’.

Wanneer leren de Balkenendes en de Fabers en wijzelf
in te zien, dat preventief geweld en preventieve oorlog
geen geëigende middelen zijn voor het goede doel? 

------
Dr. Hans Feddema is antropoloog, publicist en actief in
GroenLinks en de vredesbeweging.

preventief (oorlogs)geweld voor het goede doel?

De ‘preventieve oorlog’ van Bush en Blair tegen Irak heeft in de persoon van zowel Mient Jan
Faber als ook Jan Peter Balkenende blijkbaar een voorstander gevonden.
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Op 20 juli heeft het Internationaal Gerechtshof in Den
Haag advies uitgebracht over de Muur, die Israël bouwt
op de bezette Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem
inbegrepen. Dertig Nederlandse organisaties en twee
Europese netwerken verwelkomen de uitspraak van het
hoogste juridische orgaan van de VN en dringen aan op
onmiddellijke en effectieve maatregelen tegen de Muur.
Als voorzitter van de Europese Unie heeft Nederland
een bijzondere verantwoordelijkheid om het advies van
het Hof om te zetten in maatregelen.

In zijn advies heeft het Hof bepaald dat de Muur en alle
bijbehorende maatregelen in strijd zijn met het interna-
tionaal recht. Het Hof heeft verklaard dat Israël de bouw
van de Muur moet stopzetten en de delen moet ont-
mantelen die in bezet gebied zijn geplaatst. Bovendien
moet de schade, die door de bouw van de Muur in
bezet gebied is veroorzaakt, door Israël vergoed worden.
Tot slot wordt de internationale gemeenschap door het
Hof opgeroepen om toe te zien op beëindiging van de
onwettige situatie, die het gevolg is van de bouw van de
Muur.

De Muur is een gereedschap voor annexatie
De gevolgen van de Muur voor de Palestijnen zijn inmid-
dels bekend. Zij veroorzaakt op grote schaal mensen-
rechtenschendingen: honderdduizenden burgers wor-
den erdoor in hun bewegingsvrijheid belemmerd, verlie-
zen de toegang tot hun land en water en raken geïso-
leerd van werk, scholen en ziekenhuizen. Duizenden
Palestijnen, verpauperd en afkomstig uit enclaves die zijn
gecreëerd door de Muur, hebben huis en haard verlaten
en zich elders moeten vestigen. Als de bouw van de
Muur wordt voortgezet, dreigen tienduizenden andere
Palestijnen hetzelfde lot te ondergaan. De politieke
gevolgen van de Muur zijn niet minder verstrekkend. Het
merendeel van de nederzettingen in bezet gebied, ille-
gaal volgens het internationaal recht, en van de kolonis-
ten wordt door de Muur bij Israël ingelijfd. Daarbij wor-
den grote stukken Palestijns land de facto geannexeerd.
Uitvoering van de ‘routekaart naar vrede’ en het ontstaan
van een levensvatbare Palestijnse staat worden hierdoor
onmogelijk en het vooruitzicht op een rechtvaardige en
duurzame vrede in het Midden-Oosten verdwijnt.

manifestatie bij internationaal gerechtshof

Op 20 juli heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag advies uitgebracht over de Muur,
die Israël bouwt op de bezette Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem inbegrepen. Dertig
Nederlandse organisaties en twee Europese netwerken verwelkomen de uitspraak van het
hoogste juridische orgaan van de VN en dringen aan op onmiddellijke en effectieve maatrege-
len tegen de Muur. Als voorzitter van de Europese Unie heeft Nederland een bijzondere ver-
antwoordelijkheid om het advies van het Hof om te zetten in maatregelen.

‘t Kan Anders Vredeskoerier nr. 6/sep 2004 10 Kernwapens Weg! ProcesNieuws nr. 9/2004

sharon ontruimt niet, maar verovert

Een gevangenis met zelfbestuur
De kern van het conflict tussen Palestijnen en Israëli’s is
de strijd om de grond. Arafat wil een eigen staat op de
Westelijke Jordaanoever. Sharon voelt daar niets voor. Hij
wil niet ontruimen, maar nederzettingen met grond en al
annexeren, militaire zones bij de Jordaan blijvend bezet-
ten. Hij vindt voor die militaire plannen steun bij presi-
dent Bush. Sharon voert een oud legerplan uit, het zoge-
naamde Plan Allon. Allon was minister van buitenlandse
zaken tijdens een eerder kabinet Rabin (1974 - 1977). De
hoofdlijnen van het ontwerp zijn terug te vinden in alles
wat de Palestijnen al sinds de zogenaamde vredesbe-
sprekingen van Oslo overkomen is. Zij krijgen de dicht-
bevolkte verstedelijkte gebieden. Daar krijgen ze dan
autonomie onder het mom dat het een eigen staat is.
Maar de begrippen autonomie en eigen staat stroken
niet met elkaar. Bij een eigen staat past soevereiniteit en
hoort de bezetting beëindigd te zijn. Autonomie is meer
iets voor een Zwitsers kanton als onderdeel van een
staat. De Palestijnen zeggen steeds dat wat hen geboden
wordt een gevangenis is waar binnen ze zelfbestuur krij-
gen. Dat zeiden ze al in Oslo. Die tijd was beter, de situ-
atie nu is hopeloos. Sharon voert een regelrechte oorlog
tegen de Palestijnen. Hij is er op uit hen naar het buiten-
land te jagen of op te sluiten in ‘Srebrenica’s’, moslem
enclaves in een vijandig joods gebied. 

Met eigen ogen gezien
Deze winter ben ik in de Bezette Gebieden geweest. Je
ziet er De Muur die soms hele steden omsingelt. Die
Muur, er is geen doorkomen aan, elektronisch beveiligd,
vaak acht meter hoog, met aangrenzende militaire con-
trolewegen en grachten er parallel naast, een afgrende-
ling van soms vijftig meter breed. Op de Westelijke Jor-
daanoever wonen zo’n vierhonderdduizend Israëlische
kolonisten in hun fraaie nederzettingen op de heuveltop-
pen. Sinds de jaren negentig zijn er bypass-roads aange-
legd, wegen die nederzettingen onderling en met Israël
verbinden. (Zie hoe dokterstaal het militaire aspect ver-
bloemt). Palestijnen mogen dergelijke wegen niet gebrui-
ken, behalve als het Palestijnen uit Israël zijn. Op de klei-
nere, voor hen nog toegankelijke wegen, zijn ongeveer
750 roadblocks geplaatst. Er zijn vele militaire controle-
posten die de steden onderling van elkaar afgrendelen.

Naar Nederlandse maatstaven
Ik vertaal dit naar Nederlandse begrippen. De Westelijke
Jordaanoever is ongeveer zo groot als Gelderland. Stel
dat je van Arnhem naar Nijmegen wilt gaan en dat dit
slechts kan via Winterswijk in de Achterhoek, maar dat
die weg ook onverwacht afgesloten blijkt. Dan gaat het
gerucht dat je er over Elst nog wel komen kan. Dus pro-
beer je dat, het lukt een dag of wat, maar ineens kan ook
dat niet meer. Je gaat op zoek naar en hoort van andere
kleinere achter- en sluipwegen. Je komt er. Je bent uren,
soms dagen kwijt. Dan blijkt dat je Nijmegen nog niet in

kan. Twee dagen geleden zijn alle toegangswegen van en
naar Karelsstad door bulldozers tot puinhopen verwerkt.
Zulke bulldozers zijn er. Deze bulldozers vreten aan de
voorkant vier meter breed asfalt op en aan de achterkant
komt het er als puin weer uit. Zelf heb ik de Tweede
Wereldoorlog meegemaakt. In de bezette Palestijnse
Gebieden is het onbeschrijflijk veel erger dan dat wat
niet-joden toen in Nederland overkomen is. Bij ons was
het na vijf jaar voorbij. Bij hen is het al vijftig jaar aan de
gang. Ik heb Jenin, Qalqilia en Tulkarm bezocht en
beschrijf wat ik met eigen ogen gezien heb. Als we op de
Nederlandse televisie mensen over brokken steen zien
klimmen, dan gaat het niet om de muur, maar slechts om
wegversperringen, blokkades om nog niet afgesloten ste-
den heen. De Leugenmuur is niet te passeren. Vermoe-
delijk krijgen we van de Westerse televisie geen goed
beeld over wat zich daar werkelijk afspeelt. We zouden
meer nieuws op de Arabische zenders moeten zien.

Kenmerkend beleid
Het verleggen van de grenzen is kenmerkend voor de
Israëlische buitenlandse politiek sinds haar ontstaan in
1948. Het integreert niet, maar verovert. Toch was het
gebied voor Israël in het Verdelingsplan van de VN uit
1947 ruim bemeten. Van het voormalig Mandaatgebied
Palestina (een creatie van de Volkenbond uit 1919) kre-
gen de joodse immigranten tien keer zoveel grond (56%)
als ze op dat moment in eigendom hadden (5,6%). De
Palestijnen, tweederde van de autochtone bevolking, kre-
gen 44%. Oorlogen waren het gevolg, maar Israël vero-
verde nog eens 22% van het gebied, zodat de joodse
staat zich vanaf 1967 uitstrekte over 78% van het Man-
daatgebied. De wereld gaat in dat verleggen van de gren-
zen ten onrechte mee. Soms kennen de politici ook de
volkenrechterlijke en precieze historische aspecten niet.
Zo is het onjuist de Groene Lijn de grens van 1967 te
noemen. Het is evenmin de 'internationaal erkende grens
van Israël'. Het is niet meer of minder dan de bestands-
lijn van Rhodos (1949) en het was niet de bedoeling dat
daaraan rechten werden ontleend. Internationaal erken-
de grenzen heeft Israël niet .

Eerlijk zullen we alles delen
Het merkwaardige is dat sinds de besprekingen in Oslo
er internationale consensus over een op te richten Pale-
stijnse staat kwam op de te ontruimen Westelijke Jord-
aanoever. Arafat nam genoegen met slechts 22% van het
Mandaatgebied. Vervolgens wordt er aangenomen dat
Israël daarom recht heeft op 78%. Tenslotte gaat Israël
steggelen over die 22% voor de Palestijnen, zodat Israël
straks met 90% naar huis gaat. Dat is dan te danken aan
machtige vrienden en een afschrikwe k kend militair
apparaat, maar vrede komt er op die manier niet. Daar-
voor moet het voormalig Mandaatgebied rechtvaardiger
worden verdeeld. Een oud spreekwoord luidt dat ‘de
oorlog begint, waar het recht het af laat weten’.

Als het aan Bush en Sharon ligt, dan wordt Israëls nieuwe grens de zogenoemde Rode Lijn
van het Plan Allon, halverwege de Westelijke Jordaanoever. Het is de bedoeling dat de Palestij-
nen van een verder beroep op de uitvoering van bestaande VN-resoluties afzien. De Palestij-
nen wordt een mini-staat ter grootte van de helft van de Westelijke Jordaanoever aangeboden.
Dit is slechts 10% van het voormalig Mandaatgebied Palestina. Accepteren ze dat niet, dan
krijgen ze vermoedelijk geen financiële steun meer van de westerse wereld.
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de bevrijding van het iraakse volk

De bevrijding van het Iraakse volk
Een argument voor de oorlog tegen Irak was de bevrij-
ding van het Irakese volk van een dictator als Saddam
Hussein. Had het Irakese volk niet het volste recht om
van deze dictator verlost te worden? Is het niet met
geweld, hoe dan wel? 
Maar de laatste keer dat Amerika ergens democratie
heeft gebracht kan ik me niet herinneren. Een recent
tegenvoorbeeld is de oorlog tegen de Taliban en Bin
Laden in Afghanistan. Naast de bestrijding van terrorisme
speelden de rechten van vrouwen een prominente rol in
de propaganda voor die oorlog. Als je de Amerikanen
mocht geloven werd Afghanistan platgebombardeerd
zodat de vrouwen hun burqa af konden werpen… De
oorlog heeft het Afghaanse volk veel verwoesting en
doden opgeleverd en in de nieuwe regering zitten voor-
malige warlords die meer bloed aan hun handen heb-
ben dan de Taliban. Afghanistan is allang weer vergeten,
de rechten van vrouwen zijn weer vergeten en van de
beloofde wederopbouw komt weinig terecht .
Met Irak is het niet anders. Volgens Houzan Mahmoud
van de Organisation of Women’s Freedom in Iraq (1)
heeft de VS de meest rechtse regering aan de macht
geholpen. Een regering van religieuze leiders, stamleiders
en nationalisten met een middeleeuwse stijl van regeren
die geen interesse heeft in het verbeteren van de levens
van de mensen, of in gelijkheid, vrijheid en veiligheid. De
positie van vrouwen in Irak was ooit een van de beste in
het Midden Oosten. De afgelopen vijftien jaar is die
positie hard achteruit gegaan. Nu durven veel vrouwen
niet alleen de straat op uit angst voor ontvoeringen en
verkrachtingen door gewapende groepen. 

De kringloop van geweld doorbreken
In de aanloop naar de oorlog tegen Irak is er wereldwijd
massaal gedemonstreerd en dat was hoopvol. Maar
mensen vergeten snel en de oorlog heeft achteraf de
schijn van legitimiteit gekregen door een VN resolutie,

de meeste mensen
hopen er dan maar het
beste van, of vo e l e n
zich zo machteloos dat
ze niet weten wat ze
moeten doen. En als je
niet weet wat je moet
doen dan loop je al
gauw achter de macht-
hebbers aan. 
De Nederlandse rege-
ring had vorig jaar niet
veel tijd nodig om na
te denken, ze steunden
de Amerikaans/ Engelse coalitie door Nederlandse troe-
pen naar Irak te sturen om daar de stabiliteit te waar-
borgen. Stabiliteit die nodig is voor wederopbouw, aldus
de Nederlandse regering. Maar hoe geloofwaardig is dat
argument? Waarom zou deze regering die in eigen land
harteloos bezuinigt op de sociale zekerheid zich druk
maken om het lot van de Irakese bevolking? Ook Neder-
land heeft vuile handen. Nog voordat Rumsfeld zaken
deed met Saddam Hussein ging Bolkestein in 1983 als
staatssecretaris van Economische Zaken naar Irak om
een handelsovereenkomst tussen Irak en Nederland te
sluiten. Nederlandse bedrijven hebben chemische stof-
fen geleverd die zowel in de zware industrie als voor
chemische wapens konden worden gebruikt. Actiegroe-
pen en linkse oppositiepartijen hebben zich tegen deze
h a n d e l s ove re e n komst ve r z e t, maar de Nederlandse
regering hield zich doof voor hun argumenten. Nu staat
Nederland opnieuw te trappelen om mee te doen met
de bezetting van Irak en vervolgens met de wederop-
bouw.

Olie, wapens en neoconservatisme
Ondertussen gaan de wapenverkopen in het Midden-
Oosten vrolijk door. De wapenindustrie is, naast het neo-
conservatieve gedachtegoed en de belangen rond de
toegang tot olie, een van de pijlers waar deze oorlog op
rust. Ik denk dat daar een deel van de oplossing ligt. In
plaats van steeds opnieuw dictators aan de macht te
helpen, om ze vervolgens te moeten bestrijden met het
nieuwste wapentuig moet die kringloop van geweld
doorbroken worden. We moeten stoppen met het ont-
wikkelen en produceren van wapens. Het geld dat vrij-
komt is meer dan genoeg voor een structurele oplossing
voor de armoede en ongelijkheid in de wereld. In de VS
waren de mensen woedend dat Bush 80 miljard dollar
voor deze oorlog kreeg. Om de oorlog te bekostigen
werd er op de sociale zekerheid, die al niet zoveel voor-
stelt, bezuinigd. De oorlog heeft de VS inmiddels meer
dan 119 miljard dollar gekost. (2) Het is niet zo dat er
geen geld is voor armoedebestrijding, de bezetting van
Irak kost het Amerikaanse Leger 1 miljoen dollar per dag,
weggegooid geld.

Toespraak bij manifestatie tegen de verlenging van de aanwezigheid van Nederlandse troepen
in Irak op 22 juni in Den Haag. Ik heb deze tekst vorig jaar geschreven toen ik in de vrouwen-
gevangenis in Ter Peel zat vanwege de ontwapeningsactie in Volkel. Het is een enigszins 
aangepast deel van mijn laatste woord voor de rechtszaak.
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Het gedrag van de EU-lidstaten
In het licht van de onwettigheid en catastrofale gevolgen
van de Muur laat het gedrag van de EU-lidstaten ernstig
te wensen ove r. We l i swaar hebben alle lidstaten
gestemd vóór VN-resolutie ES-10/13 die Israël oproept
de bouw van de Muur te staken en ongedaan te maken,
maar er zijn geen maatregelen genomen om Israël te
bewegen hieraan gehoor te geven. Ongehinderd en in
versneld tempo kan Israël de bouw van de honderden
kilometers lange Muur voortzetten, met alle humanitaire
en politieke gevolgen van dien. Ook de EU is in dat
opzicht nalatig, hetgeen haar medeve ra n two o rd e l ij k
maakt voor het onrecht dat de Muur veroorzaakt .

Een rechtvaardige oplossing
Gezien het gebrek aan handhaving is toe te juichen dat
het Hof de Verdragspartijen van de Vierde Geneefse
Conventie, waaronder alle EU-lidstaten, herinnert aan
hun verplichting om Israëls naleving van de Conventie te
waarborgen. De Muur is een schending van dit verdrag,
dat de bescherming van burgers onder bezetting regelt.
In het belang van een rechtvaardige oplossing van het
conflict en een duurzame vrede tussen Israël en de Pale-
stijnen, roepen de organisaties en netwerken de EU en
haar lidstaten op deze verplichting na te komen. Alle
nodige politieke, diplomatieke en economische midde-
len dienen ingezet te worden, om Israël te bewegen de
bouw van de Muur onmiddellijk te stoppen en het deel

te ontmantelen dat al in bezet gebied is gebouwd. Alle
gerelateerde schade dient door Israël gecompenseerd te
worden.

Nederland als voorzitter van de EU
De organisaties en netwerken waarderen dat Nederland
het EU-voorzitterschap wil benutten om een actieve rol
te spelen bij het zoeken naar een oplossing voor het
Israëlisch-Palestijnse conflict. In dit kader dient Neder-
land binnen de EU overeenstemming tot stand te bren-
gen over effectieve maatregelen tegen de Muur, op basis
van de verplichtingen van de lidstaten onder het inter-
nationaal recht en de doelstellingen van de EU op het
gebied van de mensenrechten. Voortbouwend op het
advies van het Hof dienen de EU-lidstaten het nemen
van adequate maatregelen door de VN te ondersteunen,
opdat alle schendingen van het internationaal recht die
het gevolg zijn van de bouw van de Muur worden
beëindigd en vrede een kans krijgt. Een rechtvaardige
vrede tussen Israël en de Palestijnen is alleen mogelijk
zonder de Muur. Bovenstaande verklaring wordt ook
gesteund door de ‘Juristen voor Vrede’.

De Verenigde Naties
De Algemene Vergadering van de VN nam het advies
van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) later in juli met
een overweldigende meerderheid over. Slechts de VS,
Israël en 4 andere staten waren tegen. Nu moet met alle
kracht gewerkt gaan worden aan het realiseren van de
uitspraak. De politiek met betrekking tot de apartheid in
Zuid-Afrika leerde dat een boycotactie nodig is om recht
af te dwingen. Ten aanzien van Israël is dat, zeker na de
uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, niet anders.
Het is goed daarbij op te merken dat het ICJ ook Israëls
nederzettingenpolitiek [ruim 400.000 kolonisten inmid-
dels] illegaal verklaarde en zo verduidelijkte dat die
nederzettingen inclusief kolonisten dienen te verdwijnen
uit het gehele, in 1967, bezette gebied. Geen overbodige
opmerking aangezien de ‘Routekaart naar Vrede’ die
zaak grotendeels overlaat aan onderhandelingen tussen
Israël en de Palestijnen. Het Oslo-proces leerde dat het
resultaat daarvan een doorgaande kolonisatie oplevert.
Dat was niet verwonderlijk gezien de krachtsverhoudin-
gen. De websites www.stopdemuur.nl, www.stopthe-
wall.org en www.palsolidarity.org zijn ‘aanraders’ die ons
i n f o r m e ren over de huisve r woestingen, afsluitingen,
doden, gewonden en de door onze media doodgezwe-
gen Palestine Freedom Walk met internationale deelna-
me. Er moet snel gehandeld worden om de Palestijnen
hun vrijheid te laten verkrijgen.
Wim Lankamp, namens Nederlands Palestina Komitee
www.palestina-komitee.nl

Gerard van Alkemade fotografeert Barbara.

Gerechtshof Israël wil reactie op uitspraak Interna-
tionaal Gerechtshof
Binnen 30 dagen moet de regering van Israël een reactie
geven op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof
over de afscheidingsmuur.  Volgens het Israëlische Hoog-
gerechtshof kan die uitspraak grote gevolgen hebben
voor Israël. Buitenlandse sancties kunnen worden opge-
legd. (AP) NRC, 20-08-’04

Israël hervat woningbouw Jordaanoever
In tegenspraak met beloftes aan de VS heeft Sharon toe-
stemming gegeven voor de aanbesteding van de bouw

van 1001 nieuwe appartementen en huizen in nederzet-
tingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. De israëli-
sche regering heeft toestemming gegeven voor de bouw
van nog eens 533 nieuwe huizen en appartementen. 

NRC, 18-08-’04 / 23-08-’04

Palestijnen woedend over ‘ommezwaai’ Washington
De New York Times berichtte dat president Bush heeft
besloten stilzwijgende steun te geven aan de bouwacti-
viteiten. De Palestijnse premier zei: “Dit zal het vredes-
proces vernietigen”. Trouw, 23-08-’04
Samenstelling: Reynold Klooker
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De oplossing is in feite simpel
De problemen zijn complex, maar de oplossing is sim-
pel: Willen we als mensheid overleven dan moeten we
ophouden met het praten over oorlog en moeten we
een begin maken met het opruimen van wapentuig!
Hier in ons eigen land. Wij exporteren de wapens en de
grondstoffen voor het geweld, wij steunen de repressie-
ve regimes, omdat we denken dat het goed is voor de
stabiliteit en voor de handel. We moeten niet de men-
senrechtenschendende corrupte elites steunen, maar de
g roepen, die zich daadwe r ke l ijk bezighouden met
democratie, vrijheid, gelijkheid en veiligheid. 
Ik denk niet dat de massale protesten tegen de oorlog
zinloos zijn geweest. Ze zijn onze enige hoop en ze
moeten breed en veelzijdig gevoerd worden. ‘Twijfel er
niet aan dat een kleine groep nadenkende en betrokken
mensen de wereld kan veranderen. Integendeel het is
de enige mogelijke manier.’ (3)
-------
(1) Covert Action, nr.76
(2) www.costofwar.com
(3) Uitspraak van Margaret Mead, cultureel antropologe

Foto’s hierboven en onderste rij: Demonstratie voor het 

terugtrekken van de troepen uit Irak. 26 juni in Amsterdam

AFP-BERICHT:
Poolse petitie voor aftocht uit Irak.
De oppositionele Poolse Boerenpartij PSL gaat een
handtekeningenactie beginnen met de bedoeling de
regering te dwingen de 2500 Poolse militairen die
zich in Irak bevinden, zo snel mogelijk terug te halen.
Het aantal Polen dat tegen de aanwezigheid van die
soldaten in Irak is groeit snel: 73 procent wil ze terug-
trekken, tegen 67 procent in juni. De Boerenpartij
hoopt miljoenen handtekeningen op te halen. 

NRC, 26-08-’04
[WANNEER VOLGT NEDERLAND? Red.]

Foto’s hiernaast en

rechts midden:

Demonstratie tegen

de verlenging van de

aanwezigheid van

Nederlandse militairen

in Irak, 

22 juni in Den Haag
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Zo’n Utopie als doel stellen is irreëel. Het miskent
de eigen dynamiek van het wereldgebeuren. Wel is
het stellig nuttig om als richtsnoer te dienen bij het
steeds weer positie bepalen in het streven naar
duurzame vrede. De Verenigde Naties zijn aan
reorganisatie toe; de wereld is nu anders dan
medio 1945. Het verlokt mij in dit gezamenlijk
nummer van Pro c e s n i e u w s / Ke r n wapens we g
/Vredeskoerier/’t Kan Anders een beroep te doen
op de daarbij betrokken Juristen voor de Vrede,
hierover hun licht te doen schijnen. Hoe zou de
structuur van de V.N. en van het Internationaal
Recht stapsgewijs aangepast kunnen en dienen te
worden om de beoogde wereldvrede successieve-
lijk naderbij te brengen?

Betekenis voor de wereldsituatie sinds ‘9-11’
De terroristische aanslag op de Twin Towers riep
uiteraard een reactie op. Het was in September
2001 dat Prof. van Dantzig voor de televisie de aan-

slag kenschetste als een misdaad, een grote mis-
daad, echter wel een kwestie voor de politie. Een
oorlog te gaan ontwikkelen zou een foute reactie
zijn. Inmiddels zijn we enkele jaren verder. De Tali-
banregering en Saddam Hussein zijn d.m.v. oorlog
verdreven. Het heeft vele duizenden slachtoffers
gekost, maar de terroristische dreiging is alleen
maar toegenomen. De militaire inspanning heeft
bovendien de zo noodzakelijke bezinning in de
weg gestaan op de vraag waar het terrorisme uit
voortkomt. Wat is de voedingsbodem ervan? Kan
eigen ‘westelijk handelen’ hier ook een rol hebben
gespeeld? Zolang regeringen verzuimen dit centraal
te stellen zal de roep van onderop moeten komen.

-------
‘De vrede spreekt, wie luistert?’ door Irene van
Schagen. Uit tijdschrift voor vredesopvoeding – 18e
jaargang no. 2 dec.2003. Uitg. Pedagogen voor de
Vrede. ISNN 0928-9593.

Bij jongens tot 15 jaar nam de schildklierkanker toe
van gemiddeld 1 geval per jaar voor 1986 naar 80
per jaar in de periode 1992-1996 en bij meisjes van
2 naar 121. Hetzelfde beeld, maar dan later, is te
zien in de leeftijdsgroep die ten tijde van de diag-
nose 15 tot 54 jaar was. Bij mannen waren er 38
gevallen per jaar voor de ramp en 262 in de perio-
de 1997-2001. Bij vrouwen liep het aantal op van
110 tot 1009. In de meest blootgestelde gebieden,
direct ten noorden van Tsjernobyl, was de toename
(van 1970 tot 2001) zelfs 1000 % bij mannen en
meer dan 3000 % bij vrouwen. De vertraging in de
tijd komt doordat de schildklier bij volwassenen
wat minder actief is dan bij kinderen. Hierdoor
blijkt de stralingsschade ook pas later. Volgens de

Wit-Russische regering zijn er meteen na ramp
maatregelen getroffen om de stralingsschade te
beperken, zoals door het uitdelen van kaliumjodide
tabletten. Onderzoekers zeggen dat ze daarvan ner-
gens een registratie zijn tegengekomen. Volgens de
schrijver van het artikel blijft dus onduidelijk of dat
werkelijk gebeurd is*). Het Amerikaanse Nuclear
Policy Research Institute heeft naar aanleiding van
deze nieuwe cijfers opgeroepen het gebruik van
kernenergie niet uit te breiden, zoals het plan was.
NRC, 26-6-'04, Bart Meijer van Putten
----- 
*) [Uit de getuigenis van Vassili Nesterenko pagina
211-216 in het boek La Supplication (de Smeekbe-
de, 1997) van Svetlana Alexievitch blijkt dat de
autoriteiten dergelijke maatregelen niet nodig von-
den. RK] 
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Oorlog onuitroeibaar?
In haar lezenswaardig artikel 1) over ‘de klacht van
de Vrede’ van Erasmus vroeg Irene van Schagen
zich dit af. Ze merkte onder andere op:
‘Bij het tekenen van het ene vredesverdrag laait
vaak tegelijkertijd het vuur in een andere brand-
haard elders op onze planeet al op. De oorlog
houdt nooit op; hij verplaatst alleen zijn locatie.
Toch klinken er temidden van het oorlogsgeraas
altijd al stemmen op van grote denkers, die een
ander geluid laten horen. Het geluid van een mens-
heid die in vrede leeft; die haar geschillen door
middel van internationale verdragen en arbitrage
beslecht en die de mogelijkheden tot het grijpen
naar de gesel van de oorlog naar haar eigen
geschiedenisboeken verbant’.

Vrede als doel en norm van de vredesbeweging
Al meer dan honderd jaar zijn er naast grote den-
kers gelukkig ook gewone mensen die het perio-
diek uitmoorden zo absurd en misdadig vinden, dat
ze hiertegen in het geweer zijn gekomen. De
wereld kent ze als pacifisten, antimilitaristen, tegen-
standers van kernwapens, vredesactivisten. Onder-
ling zijn er wel verschillen in standpunten over
geweld. Er zijn er die leger en bewapening zonder
meer afwijzen. Het niet kunnen, willen of mogen
doden vormt daarbij een belangrijk element, naast
de verfoeide maatschappelij ke impact van de
macht uit de loop van een geweer. Anderen zien
het wat minder absoluut, zijn niet zozeer tegen een
leger, alswel tegen het militair apparaat in het poli-
tieke machtsspel. Puur voor zelfverdediging van een
staat wordt het dan wel aanvaardbaar geacht. Inte-
ressant is het te constateren, dat in de huidige situ-
atie de stellingname van pacifisten en antimilitaris-
ten vrijwel synchroon loopt. Dit is ook wel logisch,
want het idee van een leger louter voor zelfverde-
diging is – zeker in een situatie waarin een land als
Nederland momenteel in de wereld staat – volko-
men achterhaald. Het leger is nu per definitie een
onderdeel van het machtspolitieke spel op wereld-
schaal. Alleen in het grijze gebied waarbij het lijkt
alsof militairen een soort politiemensen zijn gewor-
den, zullen pacifisten minder gauw in de verleiding
komen zich achter een militaire oplossing te scha-
ren dan de niet per definitie geweldloze vredesac-
tivisten. 

Verschillen tussen politiegeweld en 
militair geweld
Met het fenomeen politie op zich hebben ook de
meeste pacifisten geen moeite. Het is nu eenmaal
onmiskenbaar dat in een samenleving criminaliteit
voorkomt, waaraan paal en perk dient te worden
gesteld. Zo’n politie dient dan wel een instrument

te zijn in handen van een rechtsstaat, waarin een
ieder voor de wet gelijk is, waarin niemand eigen
rechter mag spelen en waarvan het geweldsmono-
polie bij de Staat berust. Zo’n politie zal het gebruik
van geweld tot het strikt noodzakelijke beperken
en wanneer het wel plaats vindt zal het niet ‘rück-
sichtslos’ maar sparend van karakter zijn. Bovendien
dient van elk geweldsincident rekening en verant-
woording te worden afgelegd, met mogelijk rechts-
vervolging van de betrokken dienaar van de wet .
Hoe anders is het met militair geweld. De bombar-
dementen van Rott e rdam, Cove n t ry, Dre s d e n ,
H i roshima getuigen bepaald niet van spare n d
geweld. Een Belgische arts uit Bagdad vertelde hoe,
toen de tanks daar in 2003 via een brug verder de
stad inrolden, dit hevig schietend op alles wat
bewoog gebeurde. Een nog principiëler verschil
met politiegeweld is, dat bij oorlog voeren een
adequaat ove r koepelend gezag ontbre e k t. Hier
heerst het recht van de sterkste. Een verder verschil
is dat eventueel geweld van de politie in een
rechtsstaat zich in hoofdzaak richt tegen criminelen.
In oorlogssituaties vindt het geweld echter plaats
tussen in het normale leven veelal heel oppassen-
de mensen. Dat oorlog sommige van die normale
mensen tot criminele handelingen kan drijven,
zoals onlangs in de Abu Ghraib-gevangenis in Irak is
een ander verhaal.

Eric O.
Grote beroering heeft zijn terugroepen gewekt. Het
geval is bekend: Door het Openbaar Ministerie
werd hij heel snel vanwege een schietincident met
een dodelijk slachtoffer in staat van beschuldiging
gesteld. Het O.M. handelde alsof het een politie-
agent betrof. Verontwaardiging volop bij de troepen
te velde. Premier Balkenende, op bezoek in Irak,
werd ijzig ontvangen. Zijn betoog, dat voor het
terugroepen van de marinier niet de regering ver-
antwoordelijk was, maar het O.M., was duidelijk.
Het nam de wrevel echter niet weg. Inmiddels staat
Erik O. terecht. De aanklacht is wat meer vanuit een
militair standpunt gesteld door daarin de gewelds-
instructie te betrekken. Het geheel is tekenend voor
de onduidelijke situatie die ontstaat voor leden van
een bezettingsmacht, die geacht worden een soort
van politiediensten te verrichten.

Betekenis voor de zoektocht naar vrede
In het begin constateerden we al, dat ook voor de
meeste aanhangers van geweldloze conflictoplos-
sing een politie, inclusief eventueel geweldgebruik
binnen bepaalde regels en in het kader van een
rechtsstaat, aanvaardbaar is.
Trekken we de lijn door, dan komen we terecht bij
de wensdroom – zo je wilt Utopie – van een situ-
atie waarin geen nationale legers meer bestaan en
geen militaire blokvorming plaatsvindt. De wereld
zou dan een grote federatie van staten zijn met aan
het hoofd een wereldregering. Bij haar zou dan het
geweldsmonopolie moeten berusten om in te grij-
pen, waar de nationale politie’s steun of correctie
behoeven. Dit is een Utopie. 

verschillen tussen politie- en militair geweld

van tsjernobyl geen goed nieuws

De verschillen tussen politiegeweld en militair
geweld worden in dit artikel door de schrijver
vergeleken in het licht van Vrede en Geweld-
loosheid.

Schildklierkanker door de Tsjernobylramp is nu ook bij ouderen vastgesteld. In Wit-
Rusland neemt het aantal gevallen van schildklierkanker als gevolg van de kernramp
in Tsjernobyl sterk toe. Er heeft een verschuiving plaats gevonden. In de eerste tien
jaar na de ramp van april 1986 werden vooral kinderen ziek. Nu zijn de volwassenen
aan de beurt. Dat concludeert een groep Wit-Russische en Amerikaanse wetenschap-
pers op basis van het kankerregister in Wit-Rusland. 

Wit-Rusland wijst Britse geleerde uit
De regering van Wit-Rusland heeft een Britse
geleerde, die de gevolgen van de kernramp in
Tsjernobyl onderzoekt, zonder opgaaf van redenen
het land uitgezet. De geleerde, dr Alan Flowers, zei
te vermoeden dat zijn contacten met niet-gouver-
nementele organisaties de reden voor zijn uitwij-
zing waren. Anderen zeggen dat hij is uitgezet
omdat hij gezegd heeft dat de Sovjet-autoriteiten
indertijd met chemische middelen ervoor hebben
gezorgd dat het na de ramp in Wit-Rusland ging
regenen. Zij vreesden dat de radioactieve regen in
Moskou zou neerkomen.(BBC)    NRC, 02-08-'04
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Het Rode Kruis
De actie van het Rode Kruis had succes: in oktober 1995
werd de 'Convention on Certain Conventional Weapons',
die bedoeld is om soldaten voor onnodig lijden te spa-
ren en de kans op burgerslachtoffers te verminderen, uit-
gebreid met een vierde protocol over 'blinding weapons'.
Het eerste artikel van het protocol verbiedt het gebruik
van laserwapens, die tot doel hebben permanente blind-
heid te veroorzaken. Het derde artikel biedt expliciet een
opening voor het gebruik van andere laserwapens, ook
als deze blindheid tot gevolg hebben: Blindheid als
gevolg van incidenteel of bijkomend effect van het legi-
tiem gebruik van lasersystemen met inbegrip van wapens
tegen optische apparaten, vallen niet onder het verbod
van het vierde protocol. Het vierde protocol is in 1996
goedgekeurd door de VN en in 1999 ook door de VS
geratificeerd.

Het protocol wordt omzeild
Ondertussen is het steeds waarschijnlijker dat het proto -
col wo rdt omzeild. Het arsenaal aan niet-dodelij ke
wapens wordt steeds verder uitgebreid. De term niet-
dodelijk wapen klinkt goed, maar verlaagt de drempel
voor gebruik. Bij deze wapens horen ook laserwapens
die tot doel hebben tijdelijke blindheid te veroorzaken.
Deze vallen niet onder het vierde protocol. Als de dosis
te hoog is en toch permanente blindheid ontstaat, is dat
incidentele of bijkomende schade. (‘Collateral damage’,

bekend uit Kosovo, Afghanistan en Irak). Ook dat valt niet
onder het vierde protocol.

In 1995 een hype
Op dit moment worden lasers voornamelijk gebruikt
voor de geleiding van bommen en raketten naar hun
doel. Inmiddels worden echter zware lasers ontwikkeld
die schade kunnen veroorzaken aan communicatieappa-
ratuur, opslagtanks en vliegtuigen. Eén van de vliegtuigen,
die mogelijk rond 2015 met deze apparatuur wordt uit-
gerust, is de Joint Strike Fighter (JSF). Het probleem is nu,
dat bij gebruik de laserstraal wordt weerkaatst en ver-
spreid. Het oog is zeer gevoelig voor dit soort straling. Het
laserwapen heeft een vermogen van ongeveer 100.000
watt. Eén watt veroorzaakt reeds schade! Op grote
afstand van het doel bestaat een reële kans op perma-
nente blindheid. Maar ook dit is 'collateral damage'.

In 1995 was er grote aandacht voor dit onderwerp, een
echte hype. Nadat de zaak 'geregeld' was, verdween het
onderwerp uit het nieuws. Helaas moeten we bijna 10
jaar later constateren dat de ontwikkelingen
gewoon doorgaan en actie noodzakelijk blijft.

Vredesbeweging
Moet de vredesbeweging, die de handen al vol
heeft aan kwesties als ontwapening, oorlogsvoor-
bereiding en oorlog, zich nu actief gaan bezighou-
den met het terugdringen van overconsumptie?
Indien de beweging dit zelf ter hand neemt is er
het gevaar van doelverschuiving. Wel kan de bewe-
ging activiteiten van andere organisaties tegen
overconsumptie, bijvoorbeeld vanuit milieugroe-
pen toejuichen. Zo promoot een organisatie als het
Eindhovense 'Omslag' - actief op onder meer vre-
des- en milieugebied - in Nederland de jaarlijkse
wereldwijde 'Niet-winkeldag'. Overigens is het van-
zelfsprekend dat de vredes- en milieubeweging
ook gezamenlijke strijdpunten hebben, zoals die op
anti-nucleair gebied.

Conclusie
Overconsumptie in het westen brengt de nood-
zaak mee van krachtige militaire apparaten, zoals
de NAVO. Voor de continuering en groei van die
consumptie is de NAVO onontbeerlijk. De taken
van dit bondgenootschap worden, onder VS-stu-

ring, steeds meer het beschermen van transport-
routes, controle over vindplaatsen van grondstoffen
en het garanderen van toegang tot markten. De
NAVO, die zich nu wereldwijd bevoegd acht om
oorlog te voeren - en dat ook doet - is de gewa-
pende arm van de kapitalistische overconsumptie.
Hierdoor halen de NAVO-landen zich tal van vijan-
den op de hals. 18 augustus 2004

-------
(1) Zie ook in het 'Tiende Jaarboek Anarchisme'
(De As 142, 2003), ISSN 0920-3257, het artikel van
Marius de Geus, pag. 39-47: 'Milieuproblematiek
onoplosbaar door groeiende overconsumptie'

(2) Zie het helaas nog niet in het Nederlands ver-
taalde boek van Marc Ferro e.a.: 'Le livre noir du
colonialisme; XVIe-XXIe siècle: de l'extermination à
la repentance'. Editions Robert Laff o n t , 2003,
Hachette Littératures

(3) Al in de aanloop tot die oorlog kwamen impe-
rialistische motieven duidelijk naar voren 

blindmakende laserwapens

Rond 1995 ontstond er commotie rond laserwapens die tot doel hadden soldaten blind te
maken. Deze nieuwe wapens ter grootte van een geweer konden op 2 km afstand iemand
het gezichtvermogen ontnemen. Het internationale Rode Kruis startte een initiatief om deze
wapens te verbieden op grond van 'overmatig humanitair lijden'. Ze zijn op dit moment ech-
ter nog steeds actueel.

Het rijke Westen beschermt zijn overconsumptie en de daarvoor benodigde olie met
militaire bases in de hele wereld. Het lijmt de elites in de derde wereld met bege-
renswaardige producten. De materiële kloof in deze landen en het koloniale verleden
vormen samen een voedingsbodem voor het terrorisme. De vredesbeweging kan niet
om het vraagstuk van de overconsumptie heen.
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Zolang het rijke deel van de mensheid niet dras-
tisch consumindert kan er van ontwapening en
vrede geen sprake zijn. Tot de relatief rijken beho-
ren niet slechts grote delen van de bevolkingen in
'het westen' (de VS, Europa, Japan, Australië, Nieuw
Zeeland), maar ook de met 'het westen' verbonden
elites in de Derde Wereld. Die verbondenheid
komt tot uiting in de 'westerse' culturele en mate-
riële consumptiepatronen van deze elites. Voor hen
is de in het westen ontwikkelde levenswijze nog
steeds toonaangevend. Het economisch systeem
dat de wereldelite sterk bevoordeelt is het kapita-
lisme, dat nu vrijwel ongeremd heerst vanwege het
ontbreken van een krachtig rivaliserend systeem.
De aantrekkingskracht van de producten van dit
kapitalisme - vooral op materieel gebied - werkt
ook op de arme, niet koopkrachtige massa's in de
Derde Wereld. De hele mensheid kent en begeert
de spullen die in het westen gemeengoed zijn. 

Consumptie en prestige
Genoemde consumptiepatronen steunen ook voor
hun continuering op de buitengewoon interessan-
te goederen en diensten die het geautomatiseerde
kapitalistische systeem produceert, maar ook op
reclame voor deze producten en tevens op wester-
se militaire kracht. Tot wellicht de fascinerendste
van die goederen behoren vliegtuigen, auto's, tv's,
computers en zaktelefoons. Het zijn topproducten
van technische en industriële ontwikkeling. De
meeste van de genoemde goederen - maar ook tal-
loze andere - maken deel uit van de bijna vanzelf-
sprekende uitrusting of entourage van personen,
huishoudens of werkplekken in de rijke wereld.
Met deze goederen heeft de gebruiker vaak een
nauwe band; hij of zij heeft ze niet zelden volledig
in het bestaan ingepast. Aan het gebruik, de bedie-
ning of beheersing ervan - vaak op basis van een
pittig leerproces - kan snelheid, gemak en tevens
prestige worden ontleend. De verbinding tussen
gebruikers en spullen is vaak hecht en zij doen er
niet gemakkelijk afstand van. Bovendien wordt het
gebruik van deze goederen vaak afgedwongen
door de werkkring en sociale omgeving. Regerin-
gen - willen zij niet vallen - zijn gehouden aan
ruime en betaalbare beschikbaarheid van door
consumenten begeerde goederen en diensten.
Een illustratie van de stelling dat bevrediging van
consumptieve behoeften van grote delen van wes -
terse bevolkingen steunt op militaire kracht, levert
de bezetting van Irak. De macht over de olie van
dat land vormt een van de hoofdmotieven voor die
oorlog. Voor de industrie, automobilisten, vliegtui-
gen en de militaire apparaten moet de oliekraan
wijd open staan.

Basisbehoeften
De mate van consumptie in het westen en van de
elders ermee verbonden elites gaat uit boven de
bevrediging van basisbehoeften die voor elk mens
gelden. Indien de overschrijding van dat behoefte-
niveau schadelijk is voor de medemens of het
milieu, kan gesproken worden van overconsumptie
(1). Een aanzienlijk deel van de bestedingen in het
westen kan worden aangemerkt als overconsump-
tie, zeker in relatie tot armoede of schaarste elders. 

Militaire steunpunten
Ten behoeve van de ongestoorde voortzetting en
zelfs groei van productie en consumptie in en voor
het westen, zijn grondstoffen uit de hele wereld
nodig. De aanvoer van die grondstoffen - niet
slechts olie - dient constant en ongehinderd te zijn
en voor uitbreiding vatbaar. Dit alles in het kader
van de kapitalistische groei-economie. 
Parallel aan de stromen grondstoffen naar westerse
bedrijven gaan er vanuit het westen geregisseerde
handelsstromen naar niet–westerse landen. Voor
de afzet van gerede industrieproducten heeft het
westen alle belang bij stabiele markten, dat wil zeg-
gen markten, waarin de gang van zaken beheerst
wordt door bevriende machthebbers. Westerse
militaire steunpunten, overal ter wereld, plus inter-
ventietroepen, moeten de garantie bieden voor
zowel de ongestoorde grondstofwinning als de vei-
lige transporten en het zeker stellen van de toegang
van producten tot de wereldmarkt .

Voedingsbodem terrorisme
De overconsumptie in het westen staat in schril
contrast met de noden van de massa's in tal van
Derde-Wereld-landen. Vaak is daar de herinnering
nog levend aan westerse uitbuiting en vernedering
in de koloniale tijd (2). Voor islamitische ex-kolo-
niën of wingewesten geldt bovendien de aldaar
diep gevoelde westerse 'islamofobie', de afwijzing
en minachting van de islam. Al deze factoren
samen: de rijkdom en overconsumptie in het wes-
ten, het koloniale verleden (en neo-ko l o n i a l e
heden, inclusief bloedige militaire escapades), de
'islamofobie', schiepen en scheppen een voedings-
bodem voor verzet, ook in de vorm van terrorisme. 

De keuze van de op 11-9-'01 getroffen doelen kan
in grote mate tot genoemde factoren worden her-
leid. Het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog', name-
lijk de oorlog die het westen - met de VS voorop -
zegt te vechten tegen het terrorisme (3), heeft er
vanaf z'n oprichting kort na 11-9-'01, terecht voor
gepleit de voedingsbodem van terrorisme weg te
nemen. 

overconsumptie en oorlog
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Soms is militair ingrijpen noodzakelijk (niet in de situatie
van Irak), maar het is een noodmiddel wanneer het con-
flict heel erg is opgelopen. Wat in alle conflictsituaties
absoluut nodig is, is veel bemiddeling en dialoog. 

Vredeseducatie in Nederland
Janne Poort-van Eeden heeft de indruk dat het aanbod
aan vredeseducatie in Nederland in vergelijking met
andere landen niet slecht is. Zij is werkzaam bij het NEAG
(Nederlands Expertisecentrum Alternatieven vo o r
Geweld) en de IFOR (Int. Fellowship of Reconciliation). In
Nederland is nog geen onderzoek gedaan naar de effec-

ten van vredeseducatie. Wel is in kaart gebracht wat er
op dit terrein gebeurt. Er zijn in Nederland momenteel
verschillende soorten vredeseducatie projecten zoals:
interactief theater of testen van geweld in amateursport ,
mediation-training op scholen waarin leerlingen leren
geweldloos te bemiddelen in conflicten. Voor docenten
zijn er diverse bijscholingen mogelijk. Het Europees bij-
scholingsinitiatief EURED (Education for Europe as Peace
Education) heeft een samenhangend curriculum voor
vredeseducatie in Europa ontwikkeld.

(bewerkt en ingekort door Anke Polak)

Hoe schoon zijn jouw handen?
De Schone Handafdruk werkt als volgt: mensen worden
verschillende vragen voorgelegd over hun bijdrage aan
conflicten en vrede, als werknemer, burger en consu-
ment, en daarmee wordt berekend of men positief uit-
steekt of juist nog veel suggesties kan opvolgen. 
Gekoppeld aan de vragenlijst is een lijst met suggesties
voor hoe men zijn of haar gedrag kan verbeteren met het

oog op meer vrede. Een voorbeeldvraag is: “Koop je in de
supermarkt producten uit conflictgebieden?”, met als
mogelijke antwoorden: ‘ja’, ‘nee’, of: ‘ik let niet op de her-
komst van producten’. Door deze producten te kopen
kan men een bijdrage leveren aan het conflict in dat land
van herkomst. Zo kan een strijdende partij geld verdie-
nen met de teelt en export van groente en fruit. Wie pro-
ducten uit conflictgebieden koopt draagt op die manier
bij aan die conflicten. 
De Schone Handafdruk is begin september gereed. Men
kan hem bestellen bij Euro’s voor Vrede (030-2714376)
of online vinden op: www.schonehandafdruk.nl. De
Schone Handafdruk is mede ontwikkeld door feedback
van diverse andere vredesorganisaties. 

Petitie voor ‘Defensiebelasting weigeren’
Euro’s voor Vrede is ook gestart met een petitie voor het
wetsvoorstel ‘defensiebelasting weigeren’. Euro’s voor
Vrede is in de jaren tachtig opgericht met als doel het
mogelijk te maken dat mensen belasting voor defensie
anders kunnen bestemmen. Daarvoor is onder andere
een wetsvoorstel gemaakt dat vorig jaar herzien is. Euro’s
voor Vrede wil nu in kaart brengen wie dit voorstel steunt
als mogelijke gebruiker of als ondersteuner, als men vindt
dat andere mensen de gewetensvrijheid moeten krijgen
hun belastinggeld niet aan defensie te hoeven bestem-
men. Daarvoor heeft Euro’s voor Vrede twee petities in
het leven geroepen. Daarmee willen we met meer stem
richting politiek pleiten voor het wetsvoorstel. We hopen
dat veel mensen binnen de vredesbeweging een van de
petities (voor gebruikers of voor ondersteuners) zullen
ondertekenen. 

---------
De petities zijn online te vinden op: 
www.eurosvoorvrede.nl  of via ons secretariaat op te vra-
gen (030-2714376 kantooruren, of: 06-30488422)
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Op de mooie midzomeravond, die gehouden werd in de
bijzondere koepelzaal van Felix Meritus in Amsterdam
werd daarna het startsein gegeven voor de actie voor vre-
deseducatie bij het Humanistisch Vormingsonderwijs
door de gift van 'niet competitieve spellen' en een spe-
ciale training.

Vredeseducatie internationaal
Vooral in landen waar een conflict geëscaleerd is in veel
geweld en een stevige greep heeft (gehad) op het dage-
lijkse leven, zijn er veel projecten van vredeseducatie te
vinden. Bijvoorbeeld in Ierland, Bosnië, Sri Lanka, Rwanda
of Israël. Er wordt echter weinig onderzoek gedaan naar
de effecten van vredeseducatie. Professor G. Salomon
vormt hierop een uitzondering met zijn onderzoeken in
het conflictgebied Israël-Palestina waar hij woonachtig is.
Hij is dit jaar op sabbatical en bekleedt momenteel de
Cleveringa-leerstoel aan de Universiteit van Leiden. Vol-
gens Salomon kan men in een conflict twee aspecten
onderscheiden. Er is de politieke poot: de machtskwes-
ties, opstelling van regeringen, maar er is ook altijd een
psychologische kant aan de zaak. Vredeseducatie richt
zich op de psychologische kant van een conflict. Het pro-
beert verandering te brengen in de denkbeelden en
emoties van mensen. Dat is in een gebied waar een ern-
stig conflict heerst, een moeilijke taak. De emoties zijn
hoog opgelopen, ze zijn intens, er zijn veel gevoelens van
agressie. Aan beide kanten van het conflict vindt men
symmetrische geloofssystemen als: 'de ander heeft het
altijd gedaan, wij zijn de slachtoffers'; 'onze doelen zijn
legitiem, die van de ander niet'. Denkbeelden die de ver-
antwoordelijkheid voor het conflict vooral bij de ander
leggen en het wantrouwen instandhouden. Een andere
belemmerende factor in het conflict is de geschiedenis.
De collectieve geschiedenis van de groep wordt sterk
gecultiveerd wat de groepen nog steviger verankert in
een conflict: 'zij zijn fout, want honderd jaar geleden heb-
ben ze zo gedaan.' Ook ziet men in dit soort koppige
conflicten altijd dat er een sterkere partij is: militair, eco-
nomisch of intellectueel. Deze kenmerken van een hard-
nekkig conflict kunnen theoretisch interessant zijn, maar
de vraag of partijen er open voor staan blijft de vraag.
Salomon vertelde in dit kader over een conflict op een
gezamenlijke bijeenkomst van Joodse en Palestijnse vre-
deseducatoren. Zelfs mensen die getraind waren in het
g even van vredeseducatie gingen met elkaar ruzie
maken... 

Onderzoeken naar effecten van vredeseducatie
Vredeseducatie is volgens Salomon geen wondermiddel.
Het leidt ook lang niet altijd tot successen. Ontmoetin-
gen tussen de conflicterende groepen hoeven niet het
gewenste nader begrip brengen. Een citaat van een Israë-

lische jongere na afloop van een vredesontmoeting
spreekt voor zich: 'Until yesterday I hated them, but now
after I spent a weekend with them, I understand why...'
Het nader begrip voor elkaar kan uitblijven doordat het
project niet goed doordacht is, maar kan ook simpelweg
komen door de weerbarstigheid en hevigheid van het
conflict. Toch blijkt uit eigen en ander onderzoek dat vre-
deseducatie beduidend positieve effecten kan hebben
en ook heeft. Het leidt niet hoofdzakelijk tot warme
gevoelens voor de andere groep in het conflict, maar het
heeft een belangrijke functie als demping voor verdere
escalatie. Men staat minder negatief tegenover de ande-
re groep. Salomon vond dat jonge Israëlische- en Pale-
stijnse deelnemers veel positiever stonden tegenover de
mogelijkheid tot vrede dan jongeren in de groep die niet
aan het vredesproject hadden meegedaan. Palestijnse
deelnemende jongeren hadden minder haatgevoelens in
de richting van joden.

Ook we rd het Noord - I e rse conflict aangehaald om
gewelddadige conflicten te bespreken met joodse tie-
ners bij een ander project. Het conflict in Israël werd
bewust buiten beschouwing gelaten en na afloop had
men de deelnemende jongeren gevraagd om het conflict
in Israël te beschrijven vanuit een Joods en een Palestijns
perspectief. Alle jongeren konden natuurlijk een paper
schrijven vanuit het Joods standpunt, maar 90% van de
deelnemende jongeren schreef ook een paper vanuit het
Palestijns perspectief. In de controlegroep van jongeren
die niet hadden meegedaan, schreef slechts 25% een
essay vanuit Palestijns oogpunt. Door de behandeling van
een totaal ander conflict is verplaatsing in het perspectief
van de 'tegenstander' dus mogelijk. 

Half ondergronds
Salomon kwam tot de constatering dat in landen waar
een conflict diepgeworteld is, vredeseducatie een 'half
ondergrondse' activiteit is. Vredeseducatie komt vooral
voor als educatievorm buiten het reguliere onderwijs.
Mensen lopen er niet echt warm voor en vragen zich af
waarom het moet gebeuren. In Israël ervaart Salomon
weinig steun vanuit zijn eigen regering. Aan de ene kant
is dit gebrek aan waardering wel te verwachten. 
Is er in Nederland veel aandacht voor vredeseducatie?
Vredeseducatie is in conflictgebieden waarschijnlijk geen
aantrekkelijk alternatief voor veel mensen. Het denkbeeld
dat een conflict met kracht moet worden gewonnen (en
er weinig vertrouwen is in de tegenpartij), blijft prevale-
ren. Geweld roept geweld op als men niet bewust zoekt
naar andere wijzen van reageren. Dat komt heel duidelijk
naar voren in de bezetting in Irak, waar de Amerikaanse
regering beweerde met veel militair aplomb vrede te
kunnen brengen in Irak. 

Onder de titel: 'Humanisme en de kracht van het woord', werd aandacht gegeven aan de
wereldhumanismedag op 21 juni, georganiseerd door het Humanistisch Vredesberaad. Het
'woord' in opvoeding, in de journalistiek en in het verhaal was het speerpunt van deze dag.
De belangstelling ging vooral uit naar het onderwerp vredeseducatie, waarvoor twee sprekers
waren uitgenodigd. Professor G. Salomon en Janne Poort-van Eeden die vertelden over erva-
ringen met vredeseducatie.

Euro’s voor Vrede (voorheen: Beweging Weigering Defensiebelasting)
heeft ‘De Schone Handafdruk’ ontwikkeld. Dit is een leuke vragenlijst
om mensen bewust te maken van de invloed die ze (kunnen) uitoefe-
nen op conflicten en vrede. Het is opgesteld naar voorbeeld van het
V-biljet van Euro's voor Vrede en de door verschillende milieuorganisa-
ties ontwikkelde, Mondiale 'Voetafdruk'. 

vredeseducatie op wereldhumanismedag

euro’s voor vrede
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Als landen wapens kopen in Washington is het goed
mogelijk dat daar Nederlandse onderdelen inzitten. Of
landen komen direct naar Nederland voor reparaties en
onderdelen, aangezien de kennis door de samenwerking
met de VS ook hier aanwezig is. Nederland heeft boven-
dien in 2002 de controle op de export van Nederlandse
wapensystemen door de Verenigde Staten in een verdrag
uit handen gegeven. Aangezien de JSF het belangrijkste
gevechtsvliegtuig voor de export wordt, zullen er zeker
exemplaren met Nederlandse onderdelen naar dubieuze
bestemmingen gaan. Nog afgezien van de misdadige ver-
spilling – verwachtte omzet op wereldschaal tussen de
250 en 500 miljard dollar – is dit een reden om tegen het
meewerken aan dit vliegtuig te protesteren. 

Financiering als exportbevordering 
Overheden vinden het belangrijk om de wapenindustrie
te beschermen. Exportsteun is daarbij een middel. Die
exportsteun bestaat niet alleen uit rondreizende leden van
de regering en het koningshuis die reclame maken voor de
Nederlandse wapens. Ook het aanbieden van soepele en
flexibele financiering is een methode om de export te
bevorderen. Voor de export van korvetten naar Indonesië
is een financiële regeling een voorwaarde voor de afgifte
van een exportvergunning, zo heeft de overheid gesteld.
De vergunning wordt pas over een paar jaar gegeven,
maar de financiering is al rond en daarmee een belangrij-
ke voorwaarde voor het doorgaan van de levering. De ING
en Rabobank nemen 95% van de financiering voor hun
rekening, zo wordt in mei in een persbericht gesteld. Dat
ze op de achtergrond een exportkredietverzekering van de

overheid hebben, stond niet in dit persbericht, maar de
Rabobank stelde de Campagne tegen Wapenhandel hier-
van op de hoogte. Dat betekent dat Indonesië wel moet
betalen, maar als het land in gebreke blijft , dekt de over-
heid het risico voor de banken en de leverancier af. Dat
betekent in feite dat de Nederlandse belastingbetaler er
voor op kan draaien. 

---------
Campagne tegen Wapenhandel: 
email: amokmar@antenna.nl
http://www.stopwapenhandel.org
http://www.stoparmstrade.org

Betoging van Israëli's voor terugtrekking uit Gaza
Naar schatting 120 duizend Israëli 's demonstreerden
op 15 mei in Tel Aviv voor terugtrekking uit de Gaza-
strook. Voor het eerst sinds jaren wist de Israëlische
vredesbeweging weer een massa op de been te bren-
gen. (Reuter) Volkskrant, 17-05-'04

1300 wapens
In Brazilië is een campagne aan de gang om wapens
in te leveren in ruil voor geld. De regering hoopt hier-
mee het hoge moordcijfer in haar land terug te drin-
gen. Brazilië heeft het op drie na hoogste moordcijfer
ter wereld. Van de moorden wordt 68 % met vuurwa-
pens gepleegd. Sinds de actie op 15 juli van start ging
zijn er in het hele land al ruim 10.000 wapens ingele-
verd. De regering hoopt op 23 december, wanneer
een nieuwe strenge wapenwet van kracht wordt,
80.000 wapens verzameld te hebben. Een Braziliaan-
se vrouw overhandigde 1300 wapens, die haar over-
leden vader verzameld had. Zij ontving 54.000 euro
voor dit arsenaal. Trouw, 26-07-'04

Nieuw keurmerk 'schone diamant'
De Federatie van Belgische diamantbeurzen en de
Associatie van mijnwerkers en diamantslijpers zijn in
Parijs met de actiegroep 'Global Witness' overeenge-
komen dat diamanten een nieuw keurmerk krijgen
waaruit blijkt dat zij niet afkomstig zijn uit een con-

flictgebied. De overeenkomst vloeit voort uit het Kim-
berley akkoord van 2000: Diamanten uit oorlogsge-
bieden zouden voortaan van de markt geweerd wor-
den. In aantal Afrikaanse landen, met name Sierra
Leone en Congo, worden inkomsten uit de diamant-
handel besteed aan het kopen van wapens die
gebruikt worden in bloedige burgeroorlogen en etni-
sche conflicten. NRC, 24-06-'04
--------
[Zie ook de website van de NIZA (Nederlands Instituut
voor Zuidelijk Afrika) www.niza.nl/fataltransactions]

Pakistan en India besluiten tot dialoog
Pakistan en India hebben afgesproken hun diploma-
tieke betrekkingen te normaliseren en om een serieu-
ze en duurzame dialoog te beginnen over de oplos-
sing van het meer dan 50 jaar oude conflict over
Kashmir. NRC, 28-06-'04

Excuses ex-piloot ombombardement tijdens WO II
Een Duitse oud-piloot (84) heeft op 12 juli 2004 het
Engelse dorp Bolam zijn excuses aangeboden voor
een bombardement op 1 mei 1942. Nadat zijn vlieg-
tuig geraakt was door een Brits jachtvliegtuig wierp hij
al zijn bommen af op het dorp en keerde terug naar
Duitsland. Er vielen geen slachtoffers maar de schade
was groot. De bevolking van Bolam toonde zich ver-
gevingsgezind. (AP) Spits, 13-07-’04

vredesfeiten

‘t Kan Anders Vredeskoerier nr. 6/sep 2004 22 Kernwapens Weg! ProcesNieuws nr. 9/2004

Aldus sprak Rabbijn Michael Lerner tijdens de behande-
ling van de mensenrechten op de internationale bijen-
komst voor meer democratie in de Verenigde Naties.

Inleiding
Op initiatief van de organisatie ‘Millennium Pe o p l e ' s
Assembly Network’ werd op de slotdag van het ‘Hague
Appeal for Peace’ (1999), aandacht gevraagd voor de ves-
tiging van een gekozen mondiaal parlement als mogelijke
aanvulling op de VN. Recentelijk organiseerde deze groep,
nu onder de naam ‘Global People's Assembly Movement’
(GPAM), in San Francisco een internationale conferentie.
Paul Kuiper, lid van het Humanistisch Vredesberaad woon-
de deze conferentie bij. In vier dagen werden ideeën over
een aantal onderwerpen uitgewisseld en geformuleerd.
Hierna volgt een verkorte opsomming uit het verslag. 

Onderwerpen
Als alternatieven voor oorlog werd voorgesteld om binnen
het onderwijs en leefgemeenschappen meer vredeson-
derwijs en vredesbewustzijn toe te passen. Daarnaast
werd veel verwacht van geweldsvermindering binnen de
media. Als de VN-organen worden hervormd (uitbreiden
Veiligheidsraad, instellen Raad voor Nobelprijswinnaars)
en alle massavernietigingswapens worden afgeschaft, dan
zal er in de wereld misschien minder oorlog zijn, zo werd
betoogd. Rechten van de mens, zoals geformuleerd in de
Universele Verklaring van de VN in 1948, moeten interna-
tionaal worden afgedwongen en overal in de wereld wor-

den onderwezen. Waarna de conferentie moeiteloos kon
overgaan op de wens dat ook het Volkenrecht (of Interna-
tionaal humanitair recht), mondiaal afdwingbaar zou moe-
ten worden. Regulering van belangrijke kwesties als milieu,
geweld en economische rechtvaardigheid zouden dan
binnen bereik zijn. Ook over de sociale en economische
rechtvaardigheid had men opmerkingen. Enkele hiervan:
elimineren van oorzaken van oorlog; meer inschakelen van
NGO's, maatschappelijk middenveld en speciale VN-orga-
nen; een VN-raad (Trusteeship Council) zou de natuurlijke
rijkdommen van de aarde moeten beheren. Het plan van
de Secretaris-Generaal om met behulp van informatie en
communicatie technologie tot een inclusieve mondiale
dialoog te komen werd aanbevolen, evenals de doelstel-
lingen van het Millennium Development, gepland tot
2015. 

Een gekozen parlement en de campagne voor hervor-
mingen van de VN
‘Als we een wereldparlement hadden zou dit een eind aan
alle oorlogen kunnen maken.’ Dit was het uitgangspunt
voor verschillende ideeën, waarvan de twee volgende de
voorkeur genoten. Een verdrag tussen b.v. 20 landen dat
het begin zou kunnen zijn van een wereldparlement en
het idee om krachtens art. 22 een advies orgaan in te stel-
len dat ook kan resulteren in een gekozen parlement werd
door de conferentie gekozen als actiespeerpunt. Actief zul-
len regeringen worden benaderd door A.Strauss (professor
Volkenrecht, Widener University). De Europarlementariër J.
Leinen meldde dat het Europese parlement al een resolu-
tie in die richting aannam. Andere voorstellen zoals het bij-
eenroepen van een conferentie om het verouderde hand-
vest te wijzigen, het democratisch kiezen van VN-verte-
genwoordigers of het organiseren van een mondiale con-
ferentie werden in de wacht gezet. De campagne met
‘Empower the UN’ als leuze, naast het gekozen parlement ,
andere stemverhoudingen en afschaffing van het vetorecht
zijn de andere campagne-speerpunten om de VN te her-
vormen! Er is nog veel te doen…

(Verslag ingekort door Anke Polak.) 

‘Wij hebben veel geleden doordat wij andere volke-
ren op onze rug hadden. Toen zijn wij in Palestina op
de rug van een ander volk terechtgekomen. Onze
pijn was zo hevig dat wij de pijn niet konden zien
die wij toebrachten aan het volk op wiens rug wij
terechtkwamen. Ongevoelig hebben wij duizenden
Palestijnen uit hun woongebied verdreven.’

naar een democratische verenigde naties

‘Wapens doden, ook zonder dat ze gebruikt worden.’
Het is een vrijwel vergeten kreet. Bedoeld wordt dat de
aanschaf van wapentechnologie ten koste gaat van nood-
zakelijke sociale uitgaven. Hoewel Nederlandse wapens
niet naar de allerarmste landen gaan, speelt dit ook rond
Nederlandse wapenleveranties. Enige jaren geleden ging
zelfs voor tientallen miljoenen euro’s wapensystemen naar
Bangladesh. 

‘Wapens zelf zijn niet de reden voor mensenrechten-
schendingen en conflicten,’ is een veel gehoord cliché.
Maar als er veel wapens aanwezig zijn worden conflicten
eerder gewapenderhand uitgevochten. Dat is de reden dat
geen wapens naar spanningsgebieden mogen en naar lan-
den waar de mensenrechten worden geschonden. Toch
vinden we tussen de twintig belangrijkste klanten voor

wapens op de Nederlandse markt: Turkije, Zuid-Korea, de
Verenigde Arabische Emiraten, Taiwan, Indonesië, Israël en
Saoedi-Arabië. Het Nederlandse wapenexportbeleid lijkt
goed geregeld, maar is dat allerminst .

Verenigde Staten belangrijkste afnemer 
Van de Nederlandse wapenexporten gaat 22% naar de
Verenigde Staten. Het draait om onderdelen voor bijvoor-
beeld: handvuurwapens, Apache-gevechtshelikopters en
het raketschild. Een groot deel van deze leveranties komt
voort uit afspraken bij de aanschaf van grote wapensyste-
men (het zogenaamde compensatiebeleid). Zo worden in
Nederland Hellfire-raketonderdelen geproduceerd voor
export naar de Verenigde Staten. De Hellfire is de afgelo-
pen jaren gebruikt in Afghanistan, Jemen, Irak en Israël. In
al die landen zijn de mensenrechten ermee geschonden.

wapenhandel, een band tussen noord en zuid
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Iran hoedt zijn kerngeheimen
In het najaar van 2002 rees na een tip van een Iraanse
verzetsbeweging het vermoeden dat Iran een geheim
nucleair programma bezat naast het werk in de installa-
ties die bij de IAEA (Internationaal Atoom Energie Agent-
schap) waren aangemeld. In februari 2003 werd toege-
geven dat het Iraanse nucleaire programma omvangrijker
was. De IAEA inspecteurs kregen gelegenheid een kijkje
te nemen bij Natanz en Arak. 
Eind vorig jaar werd duidelijk dat de Pakistaanse atoom-
geleerde A. Q. Khan in het geheim een nucleair netwerk
had opgezet voor de verspreiding van nucleaire techno-
logie. Noord-Korea, Libië en Iran hebben daarvan gepro-
fiteerd. Sinds die tijd staan de inspecties in Iran in een
ander teken. Het IAEA probeert te achterhalen langs
welke wegen Iran aan zijn kennis en materiaal kwam,
welke tussenpersonen eraan meededen, enz. Het IAEA
meent ook over aanwijzingen te beschikken dat Iran veel
modernere URENCO (Almelo) - centrifuges bouwde, of
wilde bouwen dan die welke in Natanz zijn gevonden. 

NRC Handelsblad 19-06-’04

Het lekt in de atoomstad
Vorige week werd bekend dat uit Los Alamos National
Laboratory (LANL) twee computerschijven met gevoelige
informatie zijn verdwenen. Het zoveelste veiligheidsinci-
dent in de afgelopen jaren. "Absoluut onacceptabel",
brieste de Amerikaanse energieminister Spencer Abra-
ham. Tijdens de zoektocht naar de geheugens is ál het
geheime onderzoek stopgezet. Wat betekent dat de
belangrijkste research-faciliteit voor nucleaire wapens in
de VS grotendeels stilligt. Misschien zijn de inwoners van
Los Alamos - een plaats met meer doctorstitels per hoofd
van de bevolking dan waar ook in de VS - gemakzuchtig
geworden. Het is een van de rijkste plaatsen van het land.
Mede daarom is het leven hier leefbaarder dan waar ook,
oordeelde het blad American City Business Journals. 

Leefbaarder dan waar ook? Een plaats die haar bestaan
ontleent aan de ultieme vernietiging? Waar de atoom-
bom werd bedacht en waar omhulsels voor Fat Man en
Little Boy, de bommen die op Japan zijn gegooid staan
tentoongesteld in het lokale museum? Een plaats waar
Amerika's tienduizend kernwapens worden onderhou-
den en waar regelmatig plutonium tot ontploffing wordt
gebracht?*) Makelaar Gene Mroz, die tevens chemicus is
bij het LANL, zegt: “Mijn klanten zijn geïnteresseerd in de
topscholen hier en in het feit dat ze hier kunnen fietsen
en skiën. Naar kernwapens vragen ze niet. Als je hier
komt werken heb je op de een of andere manier vrede
gesloten met kernwapens. Niemand wil ze gebruiken,
maar de concensus is dat we ze nodig hebben ter
afschrikking. Anders hadden de afgelopen zestig jaar er
heel anders uitgezien."

Er bleven berichten opduiken over vermiste computers
en zelfs verdwenen plutonium. De beveiliging bleek zo
slecht dat Technical Area 18, waar meerdere kernreacto-
ren staan en verrijkt uranium en plutonium ligt, diverse
nepaanvallen van 'terroristen' niet doorstond. De gebrek-
kige controle in Los Alamos krijgt des te fellere kritiek nu
het LANL, dankzij de oorlog tegen het terrorisme een

comeback lijkt te maken. Dit jaar heeft het een record
budget van 2.2 miljard dollar. En in juni zegde de Senaat
36.6 miljoen toe voor onderzoek naar kleine kernwapens
en bunkerbusters, die doelen diep in de grond kunnen
vernietigen.
Los Alamos is tevens een van de vijf opties voor een nieu-
we fabriek waar jaarlijks 125 tot 450 plutoniumpits, het
wapenelement dat een nucleaire reactie teweegbrengt,
zullen worden geproduceerd. Op een videoband die uit
het LANL is gesmokkeld laat Steven Younger, voormalig
d i recteur van de ke r n wapens-afdeling, geen tw ij f e l
bestaan over de intenties van de VS. "We kunnen ons
terugtrekken uit de verdragen en een test doen", zei hij
tijdens een personeelspresentatie in 1999. Hoe verzoent
Los Alamos zich met het feit dat nucleaire wapens weer
opnieuw een dreigende realiteit worden? "Wij doen
alleen aan wetenschap", zegt Tony Beugelsdijk (een lab-
medewerker van Nederlandse afkomst) "Wij zijn niet ver-
antwoordelijk voor het beleid."  Volkskrant 24-07-’04 
------
*) [moet gelezen worden als: ‘Sub-kritische testen met
plutonium worden uitgevoerd’. Red.]

Verspreiding kernwapens onvermijdelijk
De kernmogendheden hebben in hun buitenlandse poli-
tiek ook nog andere belangen dan het verhinderen van
de verspreiding van kernwapens, en vaak laten ze die
prevaleren. Zo is de steun aan Israël voor de VS belang-
rijker dan de schade aan de non-proliferatie van kernwa-
pens door het Israëlische atoom programma. Voor Rus-
land is de economische en politieke winst van samen-
werking met India en Iran tastbaarder dan het voordeel
dat non-proliferatie biedt, en datzelfde geldt voor de VS
met betrekking tot Pakistan. Rusland, China, Japan en
Zuid-Korea zijn bezorgd over het voornemen van Noord-
Korea om zijn eigen kernwapens te ontwikkelen, maar
ook weer niet zodanig dat ze steun verlenen aan een
Amerikaans militair ingrijpen met onvoorspelbare gevol-
gen, vooral niet na de oorlog in Irak in 2003.

Verdere verspreiding van kernwapens is daarom waar-
schijnlijk. Er zijn voldoende gronden om te zeggen dat
het volgende stadium in de verspreiding niet alleen
gevolgd zal worden door een exponentiële van de drei-
ging van het gebruik van kernwapens, maar dat het
gebruik van kernwapens in de nabije toekomst door de
combinatie van allerlei risicofactoren vrijwel onvermijde-
lijk zal worden.
Alexei Arbatov, lid van de Russische Raad voor Buiten-
landse Politiek en Defensiebeleid in NRC 26-07-’04.

Eindelijk een tribunaal voor de Marshall-eilanden
De Amerikanen zochten in 1946, toen de Koude Oorlog
zich in alle hevigheid aandiende, een geschikte plaats om
proeven uit te voeren met hun nieuwe superwapen, de
atoombom. Het oog viel daarbij op de Marshall-eilanden,
midden in de Stille Oceaan, ver van de bewoonde
wereld. Met opperhoofd Juda werd afgesproken dat de
bevolking ‘ten gunste van de gehele mensheid’ zou wor-
den verplaatst naar het naburige Rongerik. Na de tests
zouden de bewoners naar Bikini mogen terugkeren. 
Daarmee begon een dramatische zwerftocht .

kernberichten

Sonar-oefeningen en strandingen van walvissen en
dolfijnen
De zeebioloog Ken Balcomb doet al 40 jaar onderzoek
naar walvisachtigen. De laatste jaren toonde hij bij wal-
vissen en spitssnuitdolfijnen die massaal gestrand waren,
bepaalde afwijkingen aan. Hij vond bloedingen in hun
binnenoor, waardoor de dieren gedesoriënteerd waren.
Soms bleken er ook gasbelletjes (stikstofgas) en vetbolle-
tjes in hun bloedvaten en hersenen te zitten. Deze dieren
waren dus – waarschijnlijk in paniek – te snel naar de
oppervlakte gekomen, d.w.z. caissonziekte. Het bleek dat
in de regio waar zich zo’n stranding voordeed schepen
van de marine sonaroefeningen hadden gehouden. Het
gehoor is voor walvisachtigen het belangrijkste zintuig.

Ode, juli/aug. 2004

Forse toename militaire uitgaven
SIPRI , het Zweedse instituut voor vredesonderzoek ver-
klaart, dat er in 2003 voor 780 miljard Euro aan militaire
uitgaven is besteed. Dat is bijna evenveel als aan het
einde van de koude oorlog in 1987 en 11% meer dan in
2002. De voornaamste oorzaak van de stijging is de oor-
log in Irak. Nagenoeg de helft van alle militaire uitgaven
wereldwijd komt voor rekening van de VS. Van elke hon-
derd Euro die op de wereld wordt uitgegeven, gaat 2,7%
Euro op aan defensiedoeleinden.    Trouw, 10-06-'04

Voor defensie VS 477 miljard dollar in 2004
De Amerikaanse Senaat ging op 23 juni j.l. unaniem
akkoord met een uitgavenpakket van 477 miljard dollar.
Daarmee heeft president Bush grotendeels gekregen
waar hij om gevraagd had. NRC, 24-06-'04

Defensie saneert de met napalm vervuilde Vliehors
Op het waddeneiland Vlieland heeft de luchtmacht in de
zestiger jaren geoefend in het bombarderen met napalm.
Nu trekt het Ministerie van Defensie 700 duizend Euro
uit voor de sanering van dat specifieke gebied ter groot-
te van 20 vierkante [kilo?-]meter. Volkskrant, 24-06-'04

Werk voor Iraakse geleerden
De VS zoeken naarstig naar passende arbeid voor zo’n
vijfhonderd werkloze wapenexperts uit Irak. Deze wa-

pengeleerden zijn werkloos sinds de val van Saddam
Hussein en de vrees bestaat dat terroristische organisaties
of landen hen gaan rekruteren.      Metro, 10-06-'04

VS ontwikkelen nog zwaardere bom dan MOAB
De VS gaat een nog zwaardere bom ontwikkelen dan de
Mother of all Bombs: de ‘Moab’ (Massive ordnance air
blast). Dat is de ‘MOP’ (Massive ordnance penetretor).
Deze bom weegt 13.600 kilogram en is bedoeld om die-
per in de aarde gelegen doelen te treffen dan bereikbaar
voor ‘gewone’ explosieven. De MOP is in tegenstelling tot
de MOAB geen fragmentatiebom, die bedoeld is voor
aanvallen boven de grond.             Trouw, 17-07-'04

EU verkoopt weer wapens aan Irak 
Het embargo van de Europese Unie op wapenleveranties
naar Irak is verzacht, meldde een woordvoerder van de
Europese Commissie. Voortaan mogen Europese landen
wapens verkopen die de militairen nodig hebben om het
land te stabiliseren. Een exportvergunning blijft nodig van
het exporterende land.                   NRC, 24-07-'04

Record wapenvangst
In Bosnië hebben Nederlandse SFOR- m i l i t a i ren een
onovertroffen hoeveelheid wapens gevonden bij het
doen van huiszoekingen. In een twee weken durende
operatie vond men in de steden Novi Travnik en Vitez
een grote hoeveelheid kleine wapens plus munitie, 1245
handgranaten, 198 mijnen, 58 antitank-raketten en zo'n
1000 kilo explosieven. NRC, 21-07-‘04

Al 10.000 burgers gedood in Irak
Sinds de Amerikanen en hun bondgenoten vorig jaar
maart Irak binnenvielen is het aantal doden door oor-
logsgeweld vermoedelijk de 10.000 gepasseerd. De onaf-
hankelijke organisatie ‘Iraq Body Count’ meldt dit. Als
doodsoorzaken noemt Body Count een lange lijst die
begint met luchtaanvallen en het gebruik van cluster-
bommen door de coalitietroepen. Via vuurgevechten
eindigt de lijst met zelfmoordaanslagen en autobommen.
De oorlog is voor de Irakezen nooit echt beëindigd. Sinds
maart vorig jaar zijn er 971 buitenlandse militairen omge-
komen waarvan 854 Amerikanen.   Trouw, 29-06-‘04

Tussen 1946 en 1958 werden 23 kernbommem tot ont-
ploffing gebracht. De beruchtste daarvan was de Bravo-
test, op 1 maart 1954. Op die dag werd een kernbom
met een kracht van 15 megaton - duizend keer zo ver-
woestend als de bom op Hirosjima - gedetoneerd.
Pas in 1983 erkenden de VS hun verantwoordelijkheid
voor de verwoestingen in een overeenkomst met de
regering van de Ma rshall-eilanden. De Amerika n e n
betaalden 150 miljoen dollar schadevergoeding maar dat
is in de loop van de jaren verre van toereikend gebleken.
Een Tribunaal probeert nu meer geld van de Amerikanen
los te krijgen. Leeuwarder Courant, 3-08-’04

Geen teken van Iraans kernwapen
Er is nog geen enkele aanwijzing gevonden dat Iran werkt
aan de ontwikkeling van kernwapens. Dat meldt het IAEA
(Internationaal Atoomenergie Agentschap), in een giste-
ren uitgekomen rapport. Het rapport verschijnt vlak voor
de reguliere vergadering van de beheersraad van het
IAEA in Wenen. De IAEA-inspecteurs prijzen de coöpera-
tieve opstelling van Iran maar stellen vast dat die soms
(te) traag op gang komt. De Amerikaanse onderminister
van Buitenlandse Zaken voor wapenbeheersing, John
Bolton, meent echter dat het rapport juist de kwade
trouw van Iran aantoont . NRC 02-09-’04

wapenfeiten
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Op 23 april moesten twee vredesactivisten in Hoger
Beroep voorkomen bij de rechtbank in Arnhem wegens
het schilderen van antimilitaristische leuzen tijdens de
open dagen op vliegbasis Twente in 2003. Een vredesac-
tiviste heeft de opgelegde straf van twee weken gevan-
genis inmiddels uitgezeten. In Hoger Beroep legde de
rechtbank taakstraffen op van 40 en 60 uur.
Eveneens op 23 april jl. veroordeelde de kantonrechter in
Zwolle twee vredesactivisten tot boetes van 110 en 120
euro, vanwege hun protest op acht april tijdens de beë-
diging van nationale reserve troepen. De aanklacht was
het niet opvolgen van een politiebevel. 
Op 24 juni moesten twee vredesactivisten voorkomen
bij de kantonrechter in Den Haag, wegens een protest
tegen de investeringen van ABN/AMRO in clusterbom-
men. De twee zouden op 9 januari de toegang tot de
bank hebben versperd. Vijf andere vredesactivisten had-
den ontlastende verklaringen afgelegd. Toch werden de
twee schuldig verklaard aan het niet opvolgen van een
politieverordening. De rechter legde geen straf op.
Op 13 juli werd een vredesactiviste gehoord door de
Bezwaren Commissie van het Ministerie van Defensie
i.v.m. haar bezwaarschrift tegen haar MIVD dossier. Uit-
spraak volgt. Zie de ingezonden brief voor meer informa-
tie.
Op 16 juli werden twee vredesactivisten in Hoger Beroep
vrijgesproken voor het in gevaar brengen van het vlieg-
verkeer op kernwapenbasis Volkel. De politierechter had
ze eerder wél tot boetes veroordeel voor hun antikern-
wapen actie in december 2000 maar de rechtbank in
Den Bosch oordeelde dat er onvoldoende bewijs was
voor deze zware aanklacht .

Op 20 juli werd door de kantonrechter in Den Haag een
vredesactiviste veroordeeld tot een boete van 138 euro
voor haar protest tegen de oorlog in Irak op 21 maart
vorig jaar bij de VS ambassade in Den Haag. De vijf vre-
desactivisten gingen toen in witte pakken en met bloed
besmeurd voor lijk liggen voor de deur van de ambassa-
de. De overige vier bleven NN (anoniem) en werden niet
vervolgd. De veroordeelde activiste is in Hoger Beroep
gegaan.

Akties tegen kernwapens.
Tijdens hun acties en protesten lopen
vredesactivisten kans om met politie
en justitie in aanraking te ko m e n .
Zowel bij zelfgekozen directe acties,
als bij activiteiten op het gebied van
vrije meningsuiting en demonstratie-
recht treden autoriteiten op die met
aanhoudingen, boetes en rechtszaken proberen de hun
onwelgevallige activiteiten te onderdrukken. Akties Tegen
Kernwapens wil door regelmatige berichtgeving individu-
ele vredesactivisten ondersteunen in hun rechtszaken.
Zowel op moreel vlak door informatie over de actie te
verspreiden en de eventuele justitiële gevolgen, als op
praktisch vlak door op te roepen tot aanwezigheid op de
publieke tribune en/of financiële steun.
Rechtszaken maken deel uit van de strijd. Houdt Akties
tegen Kernwapens op de hoogte van dagvaardingen,
boetes, schikkingsvoorstellen, seponeren, uitspraken etc.
Schrijf of bel ATK, Spijkermakerstraat 28, 2512 ES Den
Haag. Tel. 070-3890235. Giften op rekening 30.87.39.744
van Akties Tegen Kernwapens, Bolsward. 

Eendaagse acties
De Week van de vooruitgang. do 16 sep t/m wo 22 sep
Groen licht voor duurzame mobiliteit. Een week vol acti-
viteiten waarin Nederland laat zien dat het anders kan en
moet. Iedereen weet het: er zijn teveel auto's. Ga lopen,
fietsen, neem het openbaar vervoer of deel een auto. Gra-
tis werkboek beschikbaar voor gehele actiewe e k .
Samenw.verband Milieudefensie, ROVER, 3VO, LOAZ, Fiet-
sersbond e.a. 020 5507 333. 
weekvandevooruitgang@milieudefensie.nl  
www.weekvandevooruitgang.nl 
* za 18 sep 11:00-16:30 Opening Vredesweek . Thema
'Bewegen naar Vrede - Stappen uit Geweld' in binnen- en
buitenland. Muziek, debat 'De rol van Europa in conflict-
gebieden'. Chr. Hogeschool Windesheim, Zwolle. Svp aan-
melden. IKV, Pax Christi en projectgroep Geweld Niet
Gewild van de Raad van Kerken. 070-3507100. ikv@ikv.nl
www.ikv.nl  t/m zo 26 sep  www.vredesweek.nl
* za 18 en zo 19 sep Vrijheidsfestival Eindhoven. za 14:30
Debat De waarde van vrijheid. Gemeentehuis Vredesburo
040-2444707 za Wereldbazar / mondiaal paviljoen met
diverse activiteiten en optredens. Markt zo activiteiten bij
de Karpendonkseplas en op het Wihelminaplein. O.a. COS
Oost Brabant. 073 6919770
* za 18 sep Manifestatie Operatie Omega. Tegen de Euro-
pese Defensie-top, in Huis ter Duin. Noordwijk. Food Not
Bombs-Leiden. defensietop@gmx.net  www.defensietop.tk
* zo 19 sep 09:00-17:00 Dag van de alternatieven Grenzen
aan de markt - Naar een solidaire economie. Over hoe het
in Nederland anders kan en moet. Inleidingen en 18
workshops over alternatieven voor het neo-liberale beleid.
Utrecht. XminY Solidariteitsfonds en het project Voor de
Verandering.  www.globalternatives.nl
* za 25 sep Vredesschaaktournooi, wordt voor de tweede
keer georganiseerd. De opbrengst gaat naar een vredes-
project. Naast het 'gewone' schaaktoernooi zal er ook aan-
dacht zijn voor het vredesschaakspel, Metapontum (zie
www.metapontumforpeace.org). Apeldoorn. Deelnemers:
alle leeftijden (ook kinderen!). Stichting Peace is the way.
vredesschaaktoernooi@hotmail.com  www.pitw.net
* di 28 sep 13.30-17.30 Trimester Symposium 'Internatio-
nale Wapenhandel'. Dorgelozaal, Traverse gebouw TU/e,
Eindhoven. Vredescentrum TU/e, Postbus 513, 5600 MB.
040- 2474546.  vredescentrum@tue.nl
* vr 1 okt 19:30-middernacht Levend Jaarboek Zuidelijk
Afrika: Raise your voice!. Jaarlijks terugkerend evenement
voor iedereen die geinteresseerd is in cultuur en politiek in
zuidelijk Afrika. Kennismaken met het werk van NIZA en
haar partners, foto-expo, film en theater. Zie programma
op website!. Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam.
10 euro (7,50 voor NIZA donateurts, CJP, Pas65, etc). Ned.
instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA). 020-6231311 (kassa).
www.niza.nl

za 2 okt Landelijke demonstratie
Keer het Tij. Uit protest tegen het
kabinetsbeleid. (Deze actie was
a a n va n ke l ijk op 25 sept e m b e r
gepland). Dam, Amsterdam. Na
afloop mogelijkheid om deel te
nemen aan vakbondsmanifestatie
op Museumplein. Platform Keer

het Tij i.s.m. andere niet-aangesloten organisaties. 020 -
6891469.   info@keerhettij.nl  www.keerhettij.nl

* za 16 okt 18:00 - 21:00 Wereldmaaltijd. Waarin niet meer
ingrediënten verwerkt zijn dan de hoeveelheden die per
persoon per dag beschikbaar zijn als al het beschikbare
voedsel wereldwijd eerlijk zou worden verdeeld. Hugo de
Grootstraat 8, Den Haag. E15,-. In het kader van Wereld-
voedseldag. Stichting Aarde-Werk. 070-3457847.
stichting@aarde-werk.nl  www.aarde-werk.nl

Meerdaagse exposities en activiteiten
* t/m vr 17 sep Expositie ter nagedachtenis aan de geno-
cide in Rwanda 10 jaar geleden. In het kader van de mani-
festatie 'Vooruitblik op vrede en ontwikkeling in Centraal
Afrika'. Inkijkmuseum, Dommelstraat 2a, Eindhoven. gratis.
Vereniging Dusabane e.a., 06-53523896. 
info@80questions.net 
www.cultuurnet.nl/weblog/museum.asp
* t/m zo 3 okt Rondreizende tentoonstelling Expositie Ver-
nichtungslager Sobibor. Vanuit het perspectief van een 15-
jarige joodse jongen wordt de bezoeker deelgenoot van
het dagelijkse leven in dit vernietigingskamp tot aan de
opstand in oktober 1943. De expo start op 8 juli in NM
Kamp Vught. Nederland. De expo is onderdeel van het
Masterplan Sobibor, met als doel om Sobibor als gedenk-
plaats meer bekend te maken. Nationaal monument Kamp
Vught.  info@nmkampvught.nl   www.sobibor.info
* vr 24 sep t/m za 13 nov Basiscursus Alternatieven voor
geweld. Cursus van tien dagdelen, waarin de cursisten
leren op een constructieve manier om te gaan met alle-
daagse conflicten en agressie. Praktijk- en ervaringsgericht .
Trainers: Marlies Tjallingii en Harky Klinefelter. Amersfoort
of Utrecht. Tussen 300 en 900 euro p.p., incl. maaltijden en
evt, overnachtingen. Cursusdata 24 sep, 8 en 9 okt,: en 12
en 13 nov. Steeds overdag. Ned. Expertisecentrum Alter-
natieven voor Geweld (NEAG). 020-6705295. 
info@neag.nl  www.neag.nl

Terugkerende actiepunten
* Elke 1e woensdag van de maand. 13:00-14:00 Stille wake
tegen inve s t e ren in wapenindustrie en wa p e n h a n d e l .
Beursplein (voor de Beurs van Berlage), Amsterdam. 
Franciscaanse Vredeswacht e.a.
* Elke woensdag 17:30-18:00 Stiltekring Voor de Vrede. Op
het Stationsplen, Enschede. Doopsgezinde Gemeente
Twente Oost Eschede. 053-4763341.
janatie@planet.nl  www.dgtwenteoost.doopsgezind.nl
* Elke 1e donderdag van de maand. 18:00-19:00 stille
wake voor wereldvrede. Carnegieplein, Den Haag. Silence
for Peace. 070-3604510. irenevans@hetnet.nl
* Elke donderdag 19:00 Vredeswake. Wekelijkse wake met
vredeskaarsjes. Op de Brink, Deventer.
* Elke donderdag 15:30-16:30 Picket-Line Vredeswake
tegen de Oorlogen van de VS. Lange Voorhout, voor Am-
bassade van de VS, Den Haag. Haags Vredes Platform. 070-
3251102.  gfrijstein168@freeler.nl
* Elke 1e vrijdag v/d maand Vrouwen in 't Zwart vanaf
12.45 op het Spui, Amsterdam www.vrouweninhetzwart.nl
* Elke 2e zondag v/d maand. 14:00-15:00 Wake. Tegen
opsluiting van vluchtelingen. Bij de grensgevangenis in de
Bijlmerbajes aan de H.J.E. Wenckebachweg 5, Amsterdam-
Bijlmer. Verzamelen om 13:50 bij metrostation Spaklerweg.
Jeannette Noelhuis/Amsterdam Catholic Worker, e.a.. 
020-6998996 of -6994320. noelhuis@yahoo.com 
www.geocities.com/noelhuis

overzicht rechtszaken augustus ‘04 aktieagenda

Ingezonden brief van Irma Nijenhuis-Spruit, Lubersac
(Frankrijk) over inlichtingendossiers [door de redactie
ingekort ]

Vele vredesactivisten hebben natuurlijk, net zoals ik, ook
een dossier bij de MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veilig-
heidsdienst). Wie hebben er inzage gevraagd, bijvoor-
beeld via de Vereniging Voorkom Vernietiging? Voor het
geval iemand inzage vroeg: is er wat met die inzage
gedaan? Waarom zouden degenen die tot nu toe geen
inzage verlangden niet alsnog een verzoek kunnen doen? 

Futiliteiten en Samenzweringen
Eerst ben je verbaasd dat er zulke dikke dossiers over je
zijn aangelegd, terwijl je toch nogal onschuldig en open-
lijk wat acties hebt gevoerd met mede-activisten. Maar
dan is er ook verontwaardiging, bijvoorbeeld als je merkt
dat je brieven worden opengemaakt en gekopieerd in je
dossier terechtkomen. Vermakelijk is het ook wel, als je in
de gaten krijgt dat er volwassen mannen, ‘agenten’ met
een functie en een salaris, bezig zijn met enerzijds futili-
teiten, zoals het verzamelen van krantenknipsels, waarvan
er veel in mijn dossier zitten. Een voorbeeld: Een ploeg-
schaaractie in Havelte, die perfect en uiteraard volkomen

geweldloos verliep. Die was helemaal openlijk, met pers-
fotografen erbij die aardige kleurenfoto's in de kranten
hebben gezet. Er zitten méér krantenartikelen over deze
actie in mijn dossier dan ik zelf in de kranten ooit heb
nagezocht. Het 'nut' voor de MIVD om zulke artikelen in
je dossier te doen ontgaat me ten enenmale. 
Anderzijds dat deze 'agenten' zo bang zijn voor 'samen-
zweringen', dat je moet lachen als de ploegschaaractie
door de rapporteur van het volgende commentaar wordt
voorzien: De vergelijkbare acties in Duitsland op dezelf-
de dag duidden op ‘gecoördineerde acties’ en ‘voorken-
nis’. Het verdere commentaar is: ‘...en dan moeten ze dat
ook eerlijk zeggen'. Alsof de hele vredesbeweging niet
een wereldwijde beweging is, met een lange staat van
dienst, zoals blijkt uit de grote bijdragen van een Tolstoi,
een Gandhi, een Martin Luther King en nog veel meer
prachtige figuren. 'Agenten' van de MIVD, zoals mijn rap-
porteur, zijn kennelijk ongeschoolden in de theorieën van
deze Wereldwijde Beweging, die ze nochtans moeten
volgen en waarover ze hun rapportjes moeten maken. 

Het lijkt meer op wat padvinders-speurtochten dan op
een nuttige en gesalarieerde job in het belang van de
staatsveiligheid!

ingezonden



SYMPOSIUM 'BUSH, IRAK EN WIJ …'
in Leiden, 30 oktober 2004

Het symposium wordt gehouden in het Leidsch Volkshuis, Apothekersdijk 23. 
Het Volkshuis ligt op enkele minuten afstand van het Centraal Station van Leiden. 

Entree 3 euro. Georganiseerd door VD/Amok en Pais/HVB.
Voorzitter van de dag Fred Valkenburg, voorzitter van Pais.

Dagindeling (zaal open 10.00 uur)
10.30 Opening symposium door de heer Lenferink, burgemeester van Leiden
Sprekers en onderwerpen: 
- Chris van der Heijden, historicus en publicist

Wat is de politieke en militaire winst van de inval in Irak? 
- René Diekstra, psycholoog en publicist

Waarom lopen de mensen en de pers zo makkelijk achter de generaals aan?
- Jan Schaake, algemeen secretaris Kerk en Vrede 

De opkomst en de neergang van de beweging tegen de nieuwe oorlog.
Vragenuurtje

Sprekers en onderwerpen:
- Yosé Höhne Sparborth van het werkverband religieuzen voor gerechtigheid en vrede

Waar komt het anti-amerikanisme in de wereld vandaan?
- Karel Koster, medewerker VD/Amok

Zijn de ‘Saddams’ van deze wereld ook met niet militaire (politieke/juridische)
middelen te verdrijven? 

- Anke Kooke, directrice M.E.A 
Mogelijkheden en beperkingen van geweldloze actie.

Vragenuurtje
15.30 gelegenheid tot discussie, met ondertussen een kopje soep en een broodje.

Er zijn 2 tentoonstellingen te zien van het museum voor vrede en geweldloosheid: 
'gedeelde visie' en de 'Gandhi tentoonstelling'
Inlichtigen bij het Secretariaat Pais, nico faber, Violaduin 5 2318 XG Leiden
tel. 071-5211472, e-mail: nicofaber@wanadoo.nl

Het Tribunaal voor de Vrede beheert een fonds dat het
vredesactivisten mogelijk maakt via juridische procedures
een bijdrage te leveren aan de vrede. Dat fonds is het
'Fonds Andere Processen' (FAP). Juridische procedures
kosten veel geld, ook al verrichten de juristen van de Ver-
eniging van Juristen voor de Vrede hun werkzaamheden
gratis. Zo moeten deurwaarders en griffiegelden worden
betaald en, indien een proces verloren wordt, ook de kos-
ten van de tegenpartij (meestal de Staat). Ingevolge het
vonnis moeten die vergoed worden. Bij dit laatste kan het
gaan om duizenden euro's per procedure. Het Tribunaal
heeft al diverse processen financieel mogelijk weten te

maken. We willen daarmee graag doorgaan. We krijgen
daarvoor gelukkig ook bijdragen. Onlangs mocht het
bestuur zelfs een legaat van 3000 euro ontvangen, dat in
het FAP gestort is. Inmiddels is echter al weer meer geld
uit het FAP uitgekeerd. Wij vragen u dan ook om een bij-
drage voor het FAP. Maak het juridisch verzet tegen de
ondermijning van de internationale rechtsorde zoals die
heden ten dage plaatsvindt mogelijk! Uw gift kunt u stor-
ten op gironummer 15602 van het Tribunaal voor de
Vrede te Amsterdam, onder vermelding van FAP. Wij zeg-
gen u bij voorbaat dank!
mr. Meindert Stelling, voorzitter Tribunaal voor de Vrede

DRAAG BIJ AAN 'FONDS ANDERE PROCESSEN'


