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TIJDSCHRIFT VOOR EEN LEEFBARE WERELD
'T kan anders

vredeskoerier

Volkel, 3 april 2010. Als onze bus om twaalf uur bij de poort 
van de luchtmachtkazerne arriveert valt de regen bij bakken 
uit de hemel en onder het afdakje van de stand van Atoomvrij-
staat Volkel staan tientallen mensen aaneengedrukt in de hoop 
enigszins droog te blijven. Toch waagt spreekster Diana Ozon 
het om tien voor half een de manifestatie te openen met de 
aankondiging van de fanfare De Eerste Liefdesnacht, waarvan 
de muzikanten zichzelf en hun instrumenten uit het plastic pak-
ken. Zij weten namelijk de regen weg te blazen. 
Weldra zijn er honderd mensen rond de stand gegroepeerd en 
om kwart voor twee zijn de regendruppels helemaal verdwenen 
en is het tijd voor de toespraken. Woordvoerster Mikkie Vene-
ma van Ontwapen! legt precies uit wat ons doel is: "Met deze 
actie hebben we duidelijk laten zien dat het ons ernst is. De 
kernwapens in Volkel moeten onmiddellijk weg. Minister Ver-
hagen schermt voortdurend met zijn inzet voor een kernwa-
penvrije wereld, maar in de praktijk stelt hij zich halfslachtig 
en afwachtend op. Wij gaan niet zitten wachten en dat zou 
niemand moeten doen. De regering heeft tijd genoeg gehad, 
als burgers niet actie komen gebeurt er nooit wat."
Als antwoord steekt de groep De Gemeenschap een kruiwa-
gen met een kartonnen lading raketten in brand. Er worden 
kraanvogels uitgedeeld en Vrouwen voor Vrede lopen met 
reeksen van die origamivogels aan een touwtje: herinnering 
aan Hiroshima. Goede inleiding overigens voor het betoog van 
Meindert Stelling (Tribunaal voor de Vrede) die ons allen wijst 
op onze burgerplicht. Want nu het Internationaal Gerechtshof 
atoombewapening heeft omschreven als voorbereiding tot een 
oorlogsmisdaad, heeft volgens de principes van het Tribunaal 
Neurenberg - en zeker ook dat van Tokio, j.b. -  een ieder het 
recht, zelfs de plicht te proberen deze praktijken te stoppen. 
Met de actie van vandaag hebben de deelnemers invulling aan 
deze plicht gegeven.
Na Meindert Stelling komt José van Leeuwen namens Een 
Ander Joods Geluid over de kernbewapening van Israël, daar-

na Henk van der Keur (LAKA) over de leemten in president O-
bama’s (non?-)proliferatiebeleid. Maar men luistert nauwelijks, 
afgeleid door acties van “inspecteurs” die al van achter de hek-
ken opdoken. The Clowns Army heeft al de argwaan van 
de bewaking en de aandacht van de toeschouwers gewekt 
met omtrekkende bewegingen en verkenningsballonnen 
Na optredens van onder meer Manu, nogmaals Fanfare de 
Eerste Liefdesnacht en een protestdichter – is nu de beurt 
aan de massa’s. Een kleine tweehonderd mensen is nu op 
het terrein  -  zo intussen niet  opgepakt - en Diana Ozon 
geeft het startschot voor de opruimingsactie... Daar komt 
een massale aanval!! Tientallen mensen bestormen het hek 
met boodschappenwagens, beladen met tapijt, zodat ze een 
opstapje hebben en over het prikkeldraad kunnen klimmen. 
Anderen hebben een ijzerschaar en gaan onder dekking van 
kamerschermen erdoorheen. 
Dan graaft The Clowns Army met strandemmers en schepjes 
een tunnel onder het hek, waarachter de marrechaussee in 
rangorde staat opgesteld. Het blijkt een afleidingsmanoeuvre, 
te zijn, want ergens anders verschijnt in het hek een gat, 
waarna een clown zich bovenop een paal hijst. Zoals verwacht 
wordt dit peloton onmiddellijk ingerekend. Als de zon begint 
te dalen en de actie afgelopen is, zijn er drieëndertig mensen 
gearresteerd, waarvan aan het einde van de middag nog 
ongeveer de helft vast zit. Dat betekent een verlaat vertrek van 
de bus en een geïmproviseerd vervoer van wie eerder terug 
naar huis wild. Maar niemand hoeft de Paasda-gen in de cel 
door te brengen. We wachten de processen af, want ze zullen 
allemaal voorkomen.
De Volkelactie, bedoeld als alternatieve Paasmars, heeft 
veel oude demonstraten van weleer aangetrokken, maar met 
de gemobiliseerde antimilitaristen van Ontwapen! waar een 
nieuwe generatie zich aandient, is het een goed samenspel. 
Zolang er nog atoombommen in Volkel worden opgeslagen, 
zullen we deze onrechtmatige orde blijven verstoren.    

  PAASACTIE TEGEN KERNWAPENS

Foto's Theo de 
Groot, overgeno-
men van 
www,vredessite.nl
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Kleine Brogel, België.
Duizend Bomspotters trotseerden op 3 
april het slechte weer om het illegale 
kernwapenbeleid van onze overheid aan 
te klagen. Ze gingen in op de oproep 
van Vredesactie en lieten zich niet af-
schrikken door de gigantische hoeveel-
heid soldaten en politie, de kilometers 
prikkeldraad, helikopters en honden die 
werden ingezet om een illegaal beleid in
stand te houden. Honderden Bomspot-
ters slaagden erin om geweldloos op 
het militaire terrein van Kleine Brogel te 
geraken en deden daarmee een poging 
om het internationaal recht te doen 
naleven.
Vierhonderd mensen werden gearres-
teerd wegens het betreden van het ter-
rein,  waaronder twee journalisten van 
De Morgen. Zij werden na verhoor vrij-
gelaten
De actie van Vredesactie kreeg brede
steun. Greenpeace riep haar leden op 
deel te nemen. Honderdvijftig mensen 
namen deel aan de stille wake van 
Pax Christi en ACW-Limburg aan het 
uiteinde van de landingsbaan van de 
F16’s. (Dat is overigens  opmerkelijk, 
omdat in Nederland IKV/Pax Christi 
het lieten afweten, J.B.)  Ze lazen 
gedichten voor en hielden een half uur 
stilte voor de voorbije en toekomstige 
slachtoffers van nucleaire wapens. De 
massaal opgetrommelde militairen en 
politieagenten keken geamuseerd toe.
Aan de andere kant van het domein, bij 
de ingang van de Amerikaanse eenheid, 
vond ondertussen een kleurrijk muzikaal 
spektakel plaats. Tweehonderd mensen 
uit heel België kwamen daar bijeen om 
de basis Kleine Brogel tot natuurpark 
te verklaren. De “waarnemend burge-
meester” van Kleine Brogel hield een 
speech over het gevaar van de kernwa-
pens en proclameerde het einde van de 

militaire functie van het terrein. Daarna 
knipte zijn vrouw het lint door en werd, 
onder begeleiding van een Luikse fanfa-
re, een volksfeest ingezet.

Europese actiedag
De actie was een onderdeel van de 
jaarlijkse Europese actiedag tegen 
kernwapens. In Groot-Brittannië 
organiseerde Trident Ploughshares 
een blokkade-actie aan de basis van 
Faslane, waar de Britse kernwapen-
onderzeeërs gelegerd zijn. Het was 
een mars van ongeveer honderd 
personen.  In Frankrijk werd een 
geweldloze actie georganiseerd 
aan de basis van Mont-Marsan (een 
opslagplaats van kernwapens).  
Dertien mensen stapten op de basis. 
Ze werden brutaal aangehouden. 
In Frankrijk wordt ook actie gevoerd 
in Brest bij het FOST-hoofdkwartier 
(Force Océanique Stratégique, de 
Franse nucleaire onderzeeërs) en op 
2 april bij het ministerie van defensie 
in Parijs. In Duitsland vond op 4 april 
een protestactie plaats aan de basis 
van Büchel, terwijl de terugtrekking 
van de NAVO-kernwapens één van de 
centrale eisen is van de Paasmarsen 
die overal in Duitsland plaats vinden. 
In Turkije waren op dinsdag 8 april 
acties gepland in Ankara en Instanbul, 
maar deze acties zijn doorkruist door 
de massale stakingsacties tegen de 
privatisering van het Turkse staatsbedrijf 
Tekel, waar duizenden arbeiders in 
Ankara geconfronteerd werden met het 
openbare gezag. Uit protest tegen het 
harde politieoptreden tegen de stakers - 
meest vrouwen - kwam er een massale 
betoging in Istanbul.
 In Italië tenslotte werd eerder op 21 
maart een manifestatie georganiseerd 
aan de basis van Aviano.

NIEUWS VAN ANTIKERNWAPENACTIES 
ELDERS

RECHTZETTING

In ons vorige nummer hadden we 
bericht over de dreigende uitlevering 
van de dienstweigeraar en “deserteur” 
Ridvan (“Rido”) Ceklik door Grieken-
land, waar hij al achttien jaar illegaal 
verbleef. De Turkse regering  had hem 
in 2002 het staatsburgerschap ontno-
men en het zou nagenoeg vast staan 
dat hij zijn terugkeer niet zou overleven. 
Intussen vernamen wij van Amnesty 
International na navraag over zijn lot bij 
de Griekse afdeling dat hij nagenoeg 
onmiddellijk nadat zijn arrestatie 
bekend was gemaakt, was vrijgelaten. 
Mogelijk wilde de Griekse regering, die 
al zoveel werk heeft met de willekeurige 
arrestatie van zijn eigen burgers en een 
corrupte en met fascisten samenwer-
kende politie en bovendien met de EU 
moet onderhandelen over  de oplossing 
van zijn financiële problemen, zich ook 
geen problemen op de hals halen met 
het verkeerd uitvoeren van internatio-
nale uitleveringsverdragen... 
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DE PASTOOR ZAT OOK ACHTER MIJ AAN
- misstanden in Rhenen-
 
vanachter zijn raam keek hij naar ons
probeerde ons te besluipen 
ging van boom naar boom 
om ons onverwacht bij de kladden 
te kunnen grijpen
want dat doen ze graag pastoors
jonge jongens bij de kladden grijpen 
 
maar hij had aan ons een kwade
we hoorden takken kraken
gingen van boom tot boom
om sneller dan het licht over de muur
uit zijn tuin te verdwijnen
want dat deden we graag verdwijnen
de pastoor in onmacht achterlatend
 
één keer waren we overmoedig
bleven net iets te lang uitdagend staan
kom dan pak ons dan
hij pakte Frans de langzaamste van het stel
wij keken over de muur
hoe hij hem mee naar binnen nam
even later kwamen Frans zijn ouders
 
we lachten om slome Frans 
en namen een hap uit onze appel
de appels die we overhielden
gooiden we tegen de ramen 
de pastoor kwam vloekend naar buiten
maar wij waren nergens meer te zien

Open brief van de Israëlische   
 dienstweigeraar Shir Regev 
na zijn tweede arrestatie wegens “desertie”. 

Evenals in Turkije en het Spanje van Franco wordt een 
dienstweigeraar die zijn straf heeft uitgezeten opnieuw 
opgeroepen voor het leger. Weigert hij weer, dan wordt 
hij opnieuw gearresteerd en veroordeeld, en dat gaat zo 
door totdat hij de weerbare leeftijd is gepasseerd. Een 
voorbeeld is Enver Aydemir, die na zijn veroordeling 
voor de krijgsraad vrij zou komen wegens het lange en 
door martelingen gekenmerkte voorarrest. Het andere 
voorbeeld is Sher Regev, die nu voor de tweede maal 
opgeroepen wordt en antwoordt met deze brief.

Aan: het militaire recruteringsbureau te Haifa

CC: premier Netanyahu, minister van Defensie Barak

Mijn naam is Shir Regev en ik ben sinds 1 december 
2009 deserteur. Ik geloof dat het mijn persoonlijke plicht 
is te weigeren en afscheid te nemen van een leger dat 
als voornaamste doel heeft te dienen als een bezet-
tingspolitie voor de handhaving van de “Israëlische 
orde” en die aan het weerloze Palestijnen op te leggen, 
aan wie het burgerschap wordt geweigerd. 

En wat is deze “Israëlische orde”? Het is een doorlo-
pend proces, dat al meer dan 42 jaar aan de gang is en 
waarbij een militair regime over de Palestijnen hoort, 
dat hen toegang weigert naar de gemeenschappelijke 
Palestijnse grondstoffen als land, water, landbouwge-
wassen en delfstoffen. Het veroorzaakt ook verontrei-
niging van hun land en hun waterstromen  en steunt 
inbreuken op hun rechten door kolonisten die in dezelf-
de gebieden wonen, onder een gesepareerd systeem 
van schijnbaar democratische wetten. En dan heb ik 
nog niet eens de schending van meer fundamentele 
rechten van de Palestijnse mens genoemd, zoals het 
weigeren van hun vrijheid van beweging, en het toe-
brengen van lichamelijk letsel, ja zelfs massamoord, 
zonder een correct strafrechtelijk onderzoek naar dit 
soort inbreuken van de ernstigste soort. Deze daden 
kunnen volgens het internationaal recht worden aange-
merkt als oorlogsmisdrijven. 

Omdat ik medisch ben goedgekeurd “voor de oorlog” is 
er geen twijfel dat, als ik mij had laten rekruteren, ik zou 
zijn uitgezonden naar dit “Maffiosi” systeem, dat vrijwel 
niets te maken heeft met de taak van het Israëlische le-
ger als “verdedigingsmacht “... Juist dit leger dient be-
langen waarin ik niet geloof. 

Daarom heb ik in het dilemma tussen een dergelijke 
dienstverlening en gehoorzaamheid aan mijn geweten 
geen enkele twijfel over mijn beslissing. Eens zal de dag 
komen dat mijn besluit zal worden gewaardeerd door 
mensen die op dit moment de gruwelijke feiten ontken-
nen die wij als samenleving een ander volk aandoen, 
en ook de schade die wij toebrengen aan de zielen van 
vele jonge Israëli’s, die zich wellicht niet bewust zijn van 
de morele afbraak waarvan zij deel uitmaken. 

    Shir Regev

Wij kregen verzoek het volgende te plaatsen:

CONFLICTBEHEERSING OP SCHOOL

Op 2 juni 2010 vindt er in Antwerpen een conferentie plaats waarin 
leraren en andere betrokkenen bij het onderwijs worden uitgenodigd 
zich te scholen in conflictbeheersing. Op die manier kan men agres-
sie op scholen vervangen door een vredescultuur. Sprekers zijn 
Thomas Baum, Gie Deboutte, George Smits, experts op het gebied 
van criminologie en jeugdzorg, na de lunch volgen workshops. Tijd; 
10.00 uur – 15.30
Plaats; vergadercentrum De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 
Antwerpen, kosten 65€..  Aanmelden en inschrijven workshops via 
email peers@paxchristi.be
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Dank zij een publicatie “Wij zijn een beeld 
van de toekomst, de Griekse opstand van 
december 2008” krijgen wij bericht over 
het verzet van honderden soldaten tegen 
de mogelijke inzet van het leger om de 
opstand te onderdrukken. Zij gaven kort 
na 6 december 2008, de dag van de poli-
tiemoord op Alexander Grigoropoulos 
een anoniem manifest uit, waarin ze pro-
testeerden tegen de eerdere inzet van 
het leger tegen een universiteit in Hania,
waar arbeiders, studenten en antimilita-
risten als ongewenste burgers werden 
behandeld. Onder verwijzing naar het 
kolonelsregime van 1967 tot 1972 verkla-
ren zij onder meer:
 “[…] We horen de geruchten en insinua-
ties van de legerleiding, we horen hoe de 
regering openlijk dreigt met een nood-
toestand. We weten heel goed wat dit be-
tekent. We merken dat omdat ons werk 
toeneemt, omdat onze taken zwaarder 
worden en we steeds meer moeten op-
treden met de vinger aan de trekker. 
Gisteren kregen we bevel op te passen 
en “goed uit te kijken”. Nu vragen we, 
voor wie moeten we dan oppassen?”
Er zijn wapens uitgedeeld aan bepaalde 
eenheden in Attika en daarbij zijn bevelen 
gegeven die in dreigende situaties tegen 
de burgerbevolking te gebruiken (zoals 
tegen een eenheid in Menidia, toen het 
politebureau Zephira werd aangevallen). 
Er zijn bajonetten uitgedeeld aan solda-
ten in Evros (bij de Turkse grens). Daar-
mee willen ze de demonstranten intimi-
deren […]
De politie schiet om nu en in de toekomst 
opstanden te voorkomen. Om dit te 
bereiken willen ze het leger klaar maken 
om de taken van een politiemacht over 
te nemen en ze maken de maatschappij 
klaar om ja te zeggen tegen de terugkeer 
van een totalitair militiestelsel. Ze trainen 
ons om tegen onze vrienden te vechten, 
tegen de mensen die we kennen als onze 
broeders en zusters, ze trainen ons om 
te vechten tegen onze medearbeiders en 
onze klassengenoten in het verleden en 
de toekomst. Deze reeks maatregelen 
laten zien dat de legerleiding en de politie 
met toestemming van […] de regering 
en de leiders van de EU, de kleine 
middenstander as een boze burger en de 
extreemrechtse groepen ons proberen 
te gebruiken als een bezettingsleger […] 
in de steden waar we zijn opgegroeid, in 
onze buurten, in de straten waardoor we 
hebben gelopen. De politieke en militai-
re leiders vergeten dat wij een deel van 
de jeugd zijn. Zij vergeten dat we uit het-
zelfde hout gesneden zijn als de jeugd,
die nu geconfronteerd wordt met het 
ellendige moeras van de werkelijkheid 
zowel binnen of buiten een militaire 
kamp. Een jeugd die woedend is, onge

temd en – belangrijker nog – helemaal 
niet bang. 
Wij zijn burgers in uniform. Wij zullen 
niet toelaten dat er van ons willoze 
terreurwerktuigen worden gemaakt die 
sommigen als een vogelverschrikker 
in de samenleving willen neerzetten. 
Wij zullen niet toelaten dat er van ons 
een instrument word gemaakt voor 
onderdrukking en terreur. Wij zullen 
niet vechten met mensen waarmee 
we dezelfde angsten, behoeften en 
verlangens delen, dezelfde gemeen-
schappelijke toekomst, dezelfde geva-
ren en dezelfde verwachtingen. Wij 
weigeren  in de naam van wat voor 
noodtoestand ook de straat te bezetten 
tegen onze broers en zusters. Als 
jonge mensen in uniform spreken wij 
onze solidariteit uit met een strijdend 
volk en wij stellen dat wij van ons geen 
marionetten laten maken van een poli-
tiestaat of staatsonderdrukking”
Het is te hopen dat deze verklaring 
van anderhalf jaar geleden nog niets 
aan actualiteit verloren heeft..De politie 
heeft een anarchistenjacht geopend en 
pakt willekeurig iedereen op die ze 
tegen komt. Een zestal wacht een 
maandenlange gevangenis zonder 
vorm van proces en mogelijk met mar-
telingen. Fascistische organisaties 
jagen met steun van de politie Afri-
kaanse handelaars van de straat. En 
de regering zelf laat in de context van 
zijn crisismaatregelen voortdurend het 
woord oorlog vallen…

  GRIEKS LEGERPROTEST

KORTE BERICHTEN

De bossen bij Schinveld blijven!
Op woensdag 7 april) heeft de Raad 
van State een knoop doorgehakt over 
de bomenkap in Schinveld. Het eerdere 

besluit van de regering is hiermee 
vernietigd en de overgebleven 14 ha 
bos is hiermee definitief gered. In de 
zomer van 2005 heeft de Minister van 
VROM de gemeente ten onrechte 
buiten spel gezet met een zogeheten 
NIMBY-procedure en het ministerie 
van Defensie de kapvergunning geven 
die de gemeente Onderbanken niet 
wilde geven. Die kapvergunning leek 
nodig omdat de AWACS een NATO-
vliegveld in Duitsland wilde verlengen. 
In januari 2006 het actiekamp 
ontruimd en 6 ha bos gekapt. In totaal 
wilde Defensie 20 ha bos kappen. De 
raad heeft na in een eerder vonnis te 
hebben geconstateerd dat een “Not in 
my backyard” procedure niet zonder 
motivatie in het belang van Defensie 
kon worden toegepast in tweede 
instantie het besluit van de minister 
vernietigd. De veertien hectare bos 
staat nog steeds fier overeind en is 
met deze uitspraak definitief gered. 
Terugkijkend op de afgelopen 5 jaar 
is dus iets minder dan 1/3 van het bos 
verloren, maar iets meer dan 2/3 is 
gered. Want Duitsland heeft intussen 
ook aangegeven tegen verlenging van 
het vliegveld te zijn.
Nu nog de geluidsoverlast van het 
Duitse vliegveld bestreden….

Nog meer folter wegens dienstwei-
gering.
In het vorige nummer van ‘t Kan 
Anders berichtten we over de arres-
tatie van de korporaal en Afghanistan-
veteraan Joe Glenton, die op 24 
oktober 2009 werd opgepakt nadat hij 
tegenover een grote menigte had ge-
protesteerd tegen de oorlog in Afgha-
nistan. Op vijf maart werd hij door 
een krijgsraad tot negen maanden 
gevangenisstraf veroordeeld wegens 
desertie. In de militaire gevangenis 
waar hij verblijft wordt hij blootgesteld 
aan allerlei pesterijen en disciplinaire 
chicanes. Zo wil men hem geen scho-
ne dekens geven, zodat hij luizen en 
vlooien kan krijgen. Ook moet hij
laarzen aanhouden, terwijl hij een ge-
broken teen heeft. De behandeling 
voor zijn posttraumatisch stressyn-
droom PTS is hem geweigerd, of-
schoon de rechter daarop nadrukkelijk 
had aangedrongen. Toen hij zijn be-
klag deed over boeken die hem 
niet werden toegezonden, kreeg hij 
als antwoord een disciplinaire straf 
wegens belediging van een officier. 
Bij zijn verhoor mocht geen advocaat 
aanwezig zijn.
Op 21 april is er om half tien een 
protestdemonstratie gehouden voor 
het Londense gerechtshof om tegen 
deze behandeling te protesteren en 
zijn vrijlating te eisen.
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Congres Friedenskultur
In Essen werd van 19-21 maart het 
Congres Friedenskultur gehouden. Er 
was veel aandacht voor de acties tegen 
de kernwapens en 50 jaar Paasmarsen 
(in Duitsland). Naast Duitse sprekers 
spraken ook Jenny Watson (Pais) en 
Hans Lammerant (Vredesactie, België).
Het congres werd georganiseerd door 
DFG-VK (de Duitse sectie van de WRI)
en Pax Christi Duitsland. Ook was er 
een debat met Duitse politieke partijen 
en een optreden van Künstler für Frie-
de, muzikanten, die vredesliederen lie-
ten horen van klassiek tot een protest-
zanger à la Bob Dylan/Eric Clapton.
Jenny Watson belichtte de situatie in 
Nederland en vergeleek die met Duits-
land en België. In Duitsland, één van de
weinige NAVO-landen waar de dienst-
plicht nog bestaat, is er een krachtige 
vredesbeweging en maken Paasmarsen 
deel uit van de vredescultuur. In België 
kent men geen Paasmars, maar zijn er 
wel vele inventieve acties tegen met 
name de basis Kleine Brogel ( elders 
in dit blad). In Nederland lijkt het alle-
maal wat moeizamer te gaan. De vele 
kleine vredesorganisaties timmeren 
ieder op eigen wijze aan de weg, maar 
gelukkig is er ook sprake van streven 
naar samenwerking. Af en toe leidt dat
 tot grotere acties, zoals die bij de vlieg-
basis Volkel.
Verder zei Jenny o.a.: We zouden de 
angst bij de bevolking voor het onbe-
kende en de crisis moeten kunnen weg-
nemen, waar Geert Wilders nu zo heer-
lijk gebruik van maakt. Ik ben positief 
over onze acties en activiteiten en denk 
dat de Europese acties 3 en 4 april 
groots zullen worden en dat we als vre-
desorganisaties, al samenwerkend, on-
ze stem kunnen laten doordringen tot 
een groter deel van de bevolking dan tot 
nu toe. Onze kreet ‘kernwapens weg en 
stop de NATO’ kan volgens mij gevolgd 
worden door het zeggen dat wij tegen 
elke vorm van psychisch en fysiek ge-
weld zijn. Dat wij streven naar een we-
reld zonder geweld d.m.v. actieve 
geweldloosheid.
Mijn positiviteit dank ik aan het feit dat ik 
vergeven kan, verzoenen kan, en dat ik
 kan denken ‘het gaat zoals het gaat’. 
Met een behoorlijke kennis van de ge-
schiedenis zie ik de stromingen binnen 
politiek en geloof door de eeuwen als 
golven op en neer gaan. Na vele jaren 
hopen, bidden, huilen, lachen, zingen, 
dansen durf ik op de vraag ‘gaan we de 
goede kant op?’ met Ella Fitzgerald te 
antwoorden “It’s not where you’ve come 
from, it’s where you’re going to”.

  Chris Geerse

‘RAUS!!!!! 

Een militaire verordening die op 14 april 
is ingegaan, geeft het Israëlische leger 
het recht tienduizenden Palestijnen 
vanop de Westelijke Jordaanoever te 
deporteren naar Gaza of een ‘derde 
land’. 
De nieuwe verordening is een 
aanvulling op een eerdere militaire regel 
uit 1969, die bepaalt wat een ‘infiltrant’ 
is. Sinds 1969 geldt die  omschrijving 
voor Palestijnen die zonder geldige 
vergunning Israël binnenkomen vanuit 
Jordanië, Egypte, Syrië en Libanon. De 
maatregel was toen nauwelijks verholen 
bedoeld om de honderdduizenden 
Palestijnse vluchtelingen van de 
Zesdaagse Oorlog van 1967 niet te 
laten terugkeren naar de huizen die 
ze hadden achtergelaten. Als gevolg 
daarvan leven vandaag nog altijd vele 
honderdduizenden Palestijnen als 
vluchtelingen in de buurlanden. 
De verordening wordt nu uitgebreid 
naar iedereen die zonder geldig 
Israëlische ‘vergunning’ op de 
Westelijke Jordaanoever verblijft. Het 
probleem, zo stelden tien mensenrechte
norganisaties dit weekeinde in een open 
brief, is dat de Westoever bezet gebied 
is en vele Palestijnen daar nooit zo’n 
pasje hebben gekregen. 
De meest bedreigde groep, aldus 
de organisaties, zijn zo’n 25.000 
Palestijnen uit Gaza die op de 
Westoever wonen. Dus worden die 
Gaza-Palestijnen, die vaak al  decennia 
op de Westoever wonen en kinderen 
hebben die er geboren zijn, nu meteen 
als ‘infiltrant’ gecatalogeerd. Ze kunnen 
het bevel krijgen binnen de drie dagen 
hun woonplaats te verlaten naar ‘het 
land of de regio van waaruit men is 

geïnfiltreerd’. Of ze kunnen voor een 
militaire rechter worden gedaagd - 
geen burgerlijke rechter - die hen tot 
zeven jaar cel kan veroordelen. De 
militaire commandant die hun zaak 
behandelt, kan hen dwingen de kosten 
van hun eigen detentie en deportatie te 
betalen, tot een maximum bedrag van 
7.500 sjekel (1.500 euro).
Hetzelfde geldt voor andere inwoners 
van de Westelijke Jordaanoever, al 
is het onduidelijk waarheen Israël 
Palestijnen wil deporteren die geen 
geldig Israëlisch pasje hebben, maar 
die nooit de Westoever hebben  
verlaten. Doorgaans hebben zij 
namelijk geen nationaliteit, omdat 
de Palestijnse nationaliteit bij gebrek 
aan eigen soevereiniteit niet wordt 
erkend en ze geen recht hebben 
op de Israëlische nationaliteit.  Een 
woordvoerder van het Israëlische leger 
benadrukte dat ‘de verordening niet is 
bedoeld voor Israëliërs’. Ze geldt dus 
niet voor de 400.000 joodse kolonisten 
die volgens het internationale recht 
illegaal op de Westelijke Jordaanoever 
verblijven. De maatregel geldt wel voor 
buitenlanders, zoals de internationale 
activisten die deelnemen aan 
Palestijnse protesten. 
‘Deze militaire orders horen thuis in 
een apartheidsstaat’, zei de Palestijnse 
hoofonderhandelaar Saeb Erekat in 
een reactie. ‘Ze zijn zo verreikend dat 
ze het eindeloos veel gemakkelijker 
maken voor Israël om Palestijnen 
van de Westoever op te sluiten en te 
deporteren.’

  Sylvia Kristel
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EEN JUBILEUM

Op 28 april 2010 vierde WILPF Neder-
land zijn vijfentwintigjarig jubileum, 
waarbij het tevens herdenkt dat de we-
reldorganisatie 95 jaar bestaat. De af-
korting staat voor Women’s International 
League for Peace and Freedom, dat in
 1915, midden in de Eerste Wereldoor-
log werd opgericht. Het was de tijd 
waarin Henriëtte Roland Holst een 
wellicht iets meer dan platonische ver-
houding had met Trotzky tijdens de con-
ferentie van Zimmerwald, waar socialis-
ten zich radicaal tegen de oorlog keer-
den. Maar een bijeenkomst van duizend 
vrouwen, die gezamenlijk een strategie 
wisten te ontwerpen om oorlogen in de 
toekomst te voorkomen, waarbij bood-
schappen werden gestuurd aan Wood-
row Wilson en andere partijen om in 
vredestijd de verzoening te bereiken 
zodat er nimmer meer :”met volkeren 
zou worden gesjacherd als met vee”…. 
Het gebeurde toch: in de paleizen bij 
Versailles, met name voor het Midden-
Oosten, wat leidde tot de tragische 
verdeling van Koerdistan, de door Lloyd 
George afgedwongen vergrieksing 
van Klein Azié en de daarop volgende 
slachting van Smyrna door de Turken 
van Atatürk, en niet te vergeten: het 
begin van de Palestijnse kwestie, - om 
nog van de revanchepolitiek tegen 
Duitsland maar niet te spreken. WILPF 
bestookte de in 1920 opgerichte Volken-
bond met voorstellen voor verder gaan-
de vrede. Het is allemaal niet gelukt.
Dat WILPF Nederland een kwart eeuw 
bestaat, is slechts formele schijn. Met 
name vóór de Tweede Wereldoorlog 
speelde de toenmalige Nederlandse 
sectie, die in 1941 haar einde vond door 
een verbod door de bezetter een hoofd-
rol.  Het archief van Rosa Manus, die 
vanaf de oprichting het secretariaat van 

WILPF international voerde, belandde 
in handen van de Sicherheitsdienst, en 
werd vanuit Duitsland door Stalin als 
oorlogsbuit naar Rusland vervoerd. 
Rosa zelf kwam op 28 april 1943 in 
Ravensbrück om. Zij was een van de 
oprichters van het Internationaal Infor-
matiecentrum en Archief voor de Vrou-
wenbeweging, en in dit instituut werd 
het groot feest toen haar stukken, waar-
onder een heuse paneeltentoonstelling 
met gegevens over WILPF, rond 2005 
door Rusland aan de eigenaars werd 
teruggegeven. 
Het is daarom niet voor niets dat de 
herdenking van WILPF plaats vond in 
het IIAV, dat nu Aletta, Instituut voor 
Vrouwengeschiedenis heet, naar Aletta 
Jacobs, die overigens ook bij de op-
richting van WILPF betrokken was.
Blijkens de aankondiging van de her-
denking is vooral aandacht geschon-
ken aan de activiteiten van het WILPF 
Nederland dat in 1985 werd opgericht. 
Daarin werd een statement aangekon-
digd dat mevrouw Caecilia van Peski 
voor de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties zal voorbereiden, 
waarin zij zich zal inzetten voor bestrij-
ding van het geweld tegen vrouwen. 
Laten we hopen dat haar uitspraken 
tot een petitie met meer dan acht 
miljoen handtekeningenactie kan leiden 
waartoe Rosa Manus in staat was.  Met 
acties als Million women rise van het 
netwerk Awaaz als ondersteuning is dat 
een aardig begin.
En misschien komt er over vijf jaar een 
inspirerende studie over dat alles, zodat 
iedereen niet alleen weet DAT WILPF 
honderd jaar zal bestaan,. maar ook 
WAAROM. 
        j.b.

OBAMA EN 
KERNWAPENPROLIFERATIE
een kleine rechtzetting

De berichten over Obama’s inspannin-
gen om kernwapens de wereld uit te 
krijgen suggereren een breuk met het 
beleid van zijn voorganger G.W. Bush. 
Dat is slechts ten dele waar. Obama 
breekt niet met de “counter-proliferation” 
doctrine van Bush. Vlak voor Pasen 
kwamen India en de VS overeen dat het 
India vrijstaat om technologie voor op-
werking van kernbrandstof te verwerven, 
waardoor India in staat wordt gesteld 
“weapons-grade” plutonium vrij te ma-
ken voor de productie van kernwapens. 
India is nooit lidstaat geweest van het 
Atoomagentschap (IAEA) en het non-
proliferatieverdrag (NPV) en is ook niet 
van plan dat ooit te worden. Dat bete-
kent dus een verdere versoepeling van 
de nucleaire deal die Bush met India in 
2008 sloot. Dat betekent een vergro-
ting van de kloof tussen de erkende 
kernwapenstaten en de niet-kernwapen-
staten. Het betekent ook dat de interna-
tionale gemeenschap haar positie ver-
zwakt in de strijd tegen het internationa-
le terrorisme. India wordt beloond en 
Iran - lidstaat van het IAEA en het NPV 
- krijgt geheel ten onrechte te maken 
met economische sancties. Alle Iraanse 
kerninstallaties staan onder controle 
van het IAEA en tot op heden is er geen 
enkel bewijs geleverd dat het land werkt 
aan de productie van kernwapens. Dat 
is dus een verdere uitholling van het 
NPV. 

Henk van der Keur, stichting Laka 
Amsterdam
(oorspronkelijk ingezonden naar NRC-
Handelsblad)

Vrouwelijke dienstweigeraars??

Jazeker!  Terwijl dit blad in elkaar werd 
gezet, verscheen bij War Resisters In-
ternational het boek Women conscien-
cious objection, an anthology, geredi-
geerd door Ellen Elsker en Majken Jul 
Sørensen. WRI verkoopt het voor ₤8,-. 
De vrouwen, die vaak de overtuiging 
hadden dat oorlog voeren niet tot de 
vrouwelijke aard horen komen met na-
me uit Israël, Turkije en de VS, maar 
ook andere landen, zoals Zuid-Korea, 
Frankrijk en Paraguay. Overal blijkt dat 
gender-emancipatie gebruikt wordt als 
voorwendsel tot ronseling voor het leger. 
Het boek is on line te bestellen bij WRI, 
wri-irg.org/node/9873. 



't KAN ANDERS Vredeskoerier -  mei  20106 't KAN ANDERS Vredeskoerier - mei 2010 7
Kies geen JSF
Welke rol speelt de JSF in de verkie-
zingsprogramma’s? GroenLinks, D’66, 
SP, PvdA - allen zijn ze tegen de JSF. 
De Partij voor de Dieren en PVV heb-
ben nu ik dit schrijf hun programma nog 
niet gepubliceerd. Het is niet moeilijk 
te voorspellen wat ze over de JSF gaan 
schrijven: beide zijn tegen. De Partij 
voor de Dieren volgt op dergelijke 
onderwerpen meestal GroenLinks en/of 
de SP. Wilders zei in 2009: “Natuurlijk 
moeten we ‘nee’ zeggen tegen 
het speeltje van de supersonische 
staatssecretaris. (…) Geen testtoestel-
len dus. In deze tijden van economi-
sche crisis is het ongepast om te 
praten over de aanschaf van peperdure 
vliegtuigen.” De SGP zal vóór zijn en 
de Christen Unie uiteindelijk ook. De 
peilingen van week 14 laten zien dat 
er een uitgebreide meerderheid zal 
kiezen (89 zetels) voor afzien van de 
aanschaf. Niet geheel duidelijk is of de 
partijen ook de kostbare deelname aan 
de productie van de JSF en de aankoop 
van testtoestellen willen beëindigen. 
De opstelling van de PvdA bij de stem-
mingen rond de moties na het JSF-de-
bat doen het ergste vrezen.
Terwijl de vernietigende rapporten over 
de kosten, onderzoek en productie 
elkaar in hoog tempo opvolgen, stopte 
Economische Zaken onlang weer 50 
miljoen euro in het potje dat industriële 
medewerking mogelijk maakt. De 
winstafdracht door de industrie werd 
gesteld op 3 procent. In 2008 werd 
echter duidelijk dat een percentage van 
10,1 procent nodig is om de bedrijven 
de kosten terug te laten betalen. De 
rechter bepaalde 4,49 procent, maar 
door gejengel van de industrie werd dat 
naar beneden bijgesteld. Nu gaat de 
overheid voor een fors deel opdraaien. 
Eijsink van de PvdA stelde dan ook: 
“Nog nooit is commerciële bedrijven zo 
veel indirecte overheidssubsidie in de 
schoot geworpen zonder enige harde 
garantie op reële tegenprestaties.” 
De PvdA stemde wel tegen een motie 
die beoogde dit terug te draaien. Nu 
gaat de overheid voor een fors deel 
opdraaien en waarschijnlijk nog meer 
dan het nu schijnt. Nederland zal minder 
JSF’s aanschaffen dan oorspronkelijk 
gepland; daardoor zullen de financiële 
meevallers als gevolg van de industriële 
participatie kleiner worden. Ook 
internationaal lijkt de belangstelling 
eerder kleiner dan groter te worden. [De 
dollarkoers (eveneens van grote invloed 
op de winst: een schommeling van 10 
euro cent betekent een stijging of daling 
van de kosten met 20 miljoen euro.) is 
sinds 2008 nauwelijks veranderd.]
Ik ben geen voorstander van de vrije 
markt. Maar dat betekent niet dat ik 

er mee in kan stemmen dat juist de 
wapenindustrie overheidssteun krijgt. 
Het wordt tijd dat Nederland helmaal 
uit het JSF-project stapt. Zie voor 
bronnen en overzicht standpunten 
verkiezingsprogramma’s: 
www.vkblog.nl/bericht/310464/Kies_
geen_JSF 
www.vkblog.nl/bericht/310464/Kies_
geen_JSF>

Nieuw rapport kritisch over 
Nederland wapenexportbeleid
Onlangs is het Nederlandse wapenex-
portbeleid doorgelicht door de Inspec-
tie Ontwikkelingssamenwerking en 
Beleidsevaluatie (IOB). Het resultaat is 
een lijvig rapport, dat een goed over-
zicht geeft van (recente) ontwikkelingen
binnen het Nederlandse wapenexport-
beleid. Onder het kopje aandachtspun-
ten (t.w. in de wet- en regelgeving) wor-
den harde noten gekraakt, zodat men 
kan zien hoe wankel dit Nederlandse 
wapenexportbeleid is. Over de doorvoer 
stelt het IOB dat deze op gespannen 
voet kan staan met het Nederlandse 
beleid, omdat bondgenoten als Japan,
Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenig-
de Staten de Europese gedragscode 
voor wapenexporten niet onderschrijven. 
Dit terwijl doorvoer uit en naar die lan-
den ook niet gecontroleerd wordt. Zo 
wordt afgerekend met het beeld dat Ne-
derland het braafste jongetje van de klas 
is. De doorvoerregels zijn in landen als 
België, Denemarken, Engeland, Finland, 

Frankrijk en Griekenland strikter. Over 
de uitvoering van het beleid zou ook 
het een en ander op te merken zijn, 
maar dat valt buiten het bestek van het 
rapport.
Het leveren van onderdelen voor wa-
pens (doorgaans aan EU-lidstaten en 
de VS) kan op gespannen voet staan 
met de Nederlandse regels als de wa-
pens waarin deze systemen worden 
gemonteerd naar bestemmingen gaan 
waaraan Nederland niet zou leveren, 
maar wel via “een omweg wel in die 
landen terecht komen,” schrijft het IOB.
 Het is jammer dat hier niet wordt stilge-
staan bij de Declaration of Principles 
tussen de VS en Nederland, die leve-
ranties tussen beide landen regelt en 
sowieso een loopje neemt met de Euro-
pese Gedragscode.
De landen die de EU-gedragscode 
hanteren doen dat alle op een eigen 
manier; soepeler of strenger. Ze “[…] 
hanteren hun eigen formulieren, defini-
ties, soorten vergunningen en regels 
voor bijvoorbeeld doorvoer en tussen-
handel. Dit geldt ook voor sancties. De 
criteria van de Europese Gedragscode, 
nu gemeenschappelijk standpunt inza-
ke wapenexport [en daardoor juridisch 
bindend, maar nog steeds niet juridisch 
afdwingbaar, MB], laten ruimte voor uit-
eenlopende interpretatie.” Kortom geen 
Europees, maar nationaal beleid, waar 
je je als Nederland dan ook niet achter 
moet verschuilen.
In het vervolg hoor ik de stem van de 
wapenindustrie: “Het feit dat andere 
lidstaten de criteria soepeler toepassen 
dan Nederland benadeelt Nederlandse 
bedrijven ten opzichte van hun Europe-
se concurrenten.” Ik heb het Cent van 
Vliet (Nederlandse Industrie voor De-
fensie en Veiligheid) en Betina Tam-
mes (Thales) beide letterlijk horen 
zeggen en ze worden voor dit onder-
zoek ook geïnterviewd. Je kan op die 
constatering op twee manieren reage-
ren. Je kan gaan zoeken naar de laag-
ste standaard of naar de beste voor-
beelden. Dat Nederland nog niet overal 
voorop loopt is een schande. Niet dat 
het op sommige terreinen landen ach-
ter zich laat.
Bron: Op het moment van schrijven nog niet
publiek toegankelijk, zie http://
www.minbuza.nl/nl/Organisatie/Evaluatie/
Lopende_onderzoeken

Nieuwe website over de Gaza-oorlog
Goldstone Facts is de naam van 
een pas gelanceerde website ‘ter 
verdediging van het Goldstone rapport’. 
De site www.goldstonefacts.org, 
waaraan onder meer Noam Chomsky 
zijn medewerking verleende, bevat 
artikelen en filmbeelden waarmee het 
rapport toegankelijk wordt gemaakt.
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Selectie uit de landelijke Aktie
Agenda van Omslag en Socia
Media. De meest recente en

volledige versie staat op
www.aktieagenda.nl (u kunt daar

zelf agendapunten invoeren).

Permanente acties 
- Iedere eerste zaterdag van de 
maand: Vredeswake op de Stad-
huisbrug te Utrecht - met op ons 
spandoekje ‘Vrede zonder wapens’. 
Org: Vredeswakegroep Regio Ut-
recht. Info: Tilly Okhuizen: 030 
2615074 (bgg Geertje Kuipers: 
0345 515293). E-mail: 
geertjek57@hotmail.com.
- Iedere tweede vrijdag van de 
maand: La Paz, open café over het 
thema geweldloosheid vanaf 20.00 
uur.  Org. De Gemeenschap. Café 
Tjing Tjing, Cornelis Trooststraat 
54-56, Amsterdam de Pijp. e-mail: 
amsterdam@degemeenschap.info. 
- Iedere derde vrijdag van de maand 
in Rotterdam: manifestatie Neder-
landse troepen weg uit Afghanistan. 
Binnenwegplein, tussen boekhandel 
Donner en de Media-markt. Org: 
Anti Imperialisme Platform. E-mail: 
info@aip-web.org. Web: aip-web.org.
- Vrouwen in het Zwart houden op 
zeven plaatsen periodieke wakes 
tegen de bezet-ting van Palestina: 
Amsterdam, eerste vrijdag, 12.45 uur 
Spui bij het Lieverdje; Groningen, 
zaterdag om de veertien dagen, 
13.00 - 14.00 uur, verzamelen op de 
Grote Markt; Haarlem eerste zondag 
van de maand, 14.00 - 15.00 uur, 
Grote Markt; Leeuwarden, laatste 
zaterdag van de maand,  13.00 - 
14.00 uur, Nieuwstad bij De Waag; 
Maastricht, laatste donderdag van 
de maand, 18.15 - 19.15 uur, op 
de Markt; Utrecht, laatste zaterdag 
van de maand, 13.00 - 14.00,  
Stadhuisbrug (Oude gracht). Info: 
www.vrouweninhetzwart.nl. 

Eenmalige acties
- Winsum, 9 mei: Muziekprogramma 
‘Op een dag zal ik het je zeggen’ 
over kinderen die moeten leven in de 
oorlog. Met werk van de componisten 
Theodorakis, Hans Krasa en John 
Rutter. Org: 4 Mei-Projekt iism. 
Jeugdkoor van de Kielzog Koor-
school Hoogezand - Sappemeer. 
Centrumkerk, 15.30 uur Web: 
www.4meiprojekt.nl.
- Appelscha, 21-24 mei: Pinksterland-
dagen, Kampeercentrum tot Vrij-
heidsbezinning, Aekingaweg 1a, 
entree 12,50.
- Amsterdam 28 mei: Europese 
actiedag tegen wapenhandel, IIRE,
Lombokstraat 40, 20.00 uur. Ook 
thuis te volgen via een weblog. Voer-
taal Engels met simultaanvertaling. 
Org: Het European Network Against
 Arms Trade en Campagne tegen 
Wapenhandel. Web: 
www.stopwapenhandel.org.

- Utrecht 5 juni: 12:30-16:00 Symposium 
“Energie, klimaat en conflict”, over het 
groeiende risico op conflicten vanwege 
energietekorten en klimaatverandering. 
Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) 
Lundlaan 6. Entree € 20,-. Inclusief 
lunch+borrel. Org: NVMP. Info: 030-
2722940. E-mail: office@nvmp.org. 
Web: www.nvmp.org.
- vr 18 jun 2010 - Den Bosch - 20.30 In-
lichtingendienst No Borders Brussel, 
over het kamp dat in Brussel plaats zal 
vinden. Knoflook, Havendijk 3. E-mail: 
knoflook@verenigingontspoord.org. 
Web: knoflook.verenigingontspoord.org.
- Den Haag 26 juni, Veteranendag. Op-
roep tot actie volgt.
- Volkel, 10 aug 12:00 In de Trentse 
bossen aan de Millsebaan wordt Atoom-
vrijstaat  veranderd in een permanent 
VREDESMONUMENT. Bomen planten;
zagen en opruimen. Ophalen station 
Den Bosch of Oss.. Org: ATOOMVRIJ-
STAAT. Info: 0413-365680 of 06-
27741737. E-mail: theovandenheuvel@
online.nl.

Tentoonstellingen Museum voor 
Vrede en Geweldloosheid
20 april t/m 15 mei: De Loopgravenoor-
log (stripverhaal van Tardi over WO-I) in 
Delfzijl.
3 t/m 28 mei: Vergeven – Verzoenen in 
Heesch, Heeswijk Dinter en Nistelrode.
Meer info: www.vredesmuseum.nl/info/
agenda.php of 015-785.01.37

Geef voor breken blokkade Gaza
De Free Gaza Movement heeft een vracht-
schip van 1200 ton gekocht om de Israëli-
sche blokkade van Gaza te breken. Er is 
nog geen geld genoeg om dit schip daad-
werkelijk te laten varen. Uw bijdrage wordt 
daarom gevraagd. Het vrachtschip heeft 
de naam Rachel Corrie gekregen naar de 
Amerikaanse Vredesactiviste die in 2003 
door een Israëlische bulldozer werd dood-
gereden. De vloot van de Free Gaza Move-
ment telt ook nog 3 passagiersschepen met 
een beperkte vrachtcapaciteit.
Zodra het benodigde geld er is, zal de vloot 
uitvaren. De lading wordt nu al bij elkaar ge-
bracht en zal bestaan uit o.a. cement, boe-
ken voor kinderen en universiteiten, papier 
voor drukwerk, waterzuiveringsapparatuur 
en medische goederen. Allemaal dingen die 
nu door de wrede Israëlische blokkade aan 
het Palestijnse volk worden onthouden.
U kunt bijdragen aan het breken van de 
blokkade van Gaza door geld te storten 
op giro: 417.34.90 t.n.v. Pais te Delft o.v.v. 
‘Gaza’. Pais zorgt dan voor overmaken naar 
de Free Gaza Movement. Meer informatie: 
www.freegaza.org.

Vredeslessen nu ook in Limburg
Al sinds 2001 verzorgt het VredesInforma-
tieCentrum gastlessen over oorlog en vre-
de. Er blijkt een grote behoefte hieraan te 
bestaan. Het VIC verzorgde deze lessen in 
Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht. 
Sedert 2009 geeft het VIC ook in Limburg 
dergelijke lessen.
In de lessen wordt de kinderen o.a. ge-
vraagd te vertellen wat er bij vrede hoort en
wat bij oorlog. Er wordt gekeken naar grote 
en kleine conflicten. Er wordt de kinderen 
de mogelijkheid gegeven om door o.a.  rol-
lenspel te kijken naar vriendschap en vij-
andschap en hoe je conflicten op zou kun-
nen lossen.
De lessen in Limburg worden verzorgd 
door Geart Bosma en Jenny Watson (Pais 
Sittard). De kosten zullen worden gedeeld 
door Pais en het VIC.

Oproep tot lokaal vredesbeleid
People Building Peace heeft na de gemeenteraadsverkiezingen een brief gestuurd 
naar alle bij de collegevorming betrokken partijen, met een oproep om aandacht te 
besteden aan lokaal vredesbeleid. Ook werd een Lokale Vredesindex aangekondigd.
In de brief wordt o.a. gewezen op de Vreedzame School, waarvan er nu al 400 in 
Nederland zijn, en Burgemeesters voor Vrede. Ook wordt opgeroepen om jaarlijks op 
Internationale Vredesdag (21 september) de vredesvlag te hijsen op gemeentelijke 
gebouwen.
PBP is bezig een meetinstrument, de Lokale Vredesindex, te ontwikkelen waarmee 
aan de hand van een aantal indicatoren nagegaan kan worden hoe een gemeente 
scoort op het punt van ‘vreedzaamheid’. De eerste versie ervan zal, naar verwachting, 
gepresenteerd worden op Internationale Vredesdag 2010.
De volledige tekst van de brief is te vinden op: www.vredesbeweging.nl/nieuws/lokaal_
vredesbeleid.pdf


