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De terugtrekking van de Verenig-
de Staten en van Rusland uit
het INF-verdrag wordt alge-

meen beschouwd als het einde van de
kernwapenbeheersing. Het luidt een
nieuwe ronde in van nucleaire competi-
tie tussen de grootmachten voor mid-
dellange afstandsraketten.

Trump geeft als reden voor de Ameri-
kaanse terugtrekking uit het INF-ver-
drag de Russische ontwikkeling van de
SSC-8 kruisraket (de 9M729). Maar de-
ze SSC-8 lijkt in veel opzichten op de
Amerikaanse Tomahawk kruisraket die
ook met de Amerikaanse Aegis-syste-
men in Oost-Europa kunnen worden
gelanceerd. Officieel zijn deze op zee ge-
baseerde Aegis ‘raketdefensiesystemen’
onder de regering Obama neergezet als
bescherming tegen Iraanse lange af-
standsraketten. Maar de Russen hebben
van meet af aan terecht opgemerkt dat
Aegis snel kan worden omgezet naar een
‘offensief ’ systeem. Aegis Ashore installa-
ties in Polen en Roemenië vormen dus
een onmiddellijke bedreiging voor Rus-
land. Duidelijk is dat de zorgen aan bei-
de kanten over schendingen van het
INF-verdrag legitiem zijn. Het zijn com-
plexe vraagstukken, maar de geschillen
die er zijn zouden door besprekingen
moeten kunnen worden opgelost. Rus-
land en Duitsland hebben zich al uitge-
sproken voor een nieuw verdrag voor
middellange afstandsraketten, waarvan
ook China deel moet uitmaken.

De ondergang van het INF-verdrag in
combinatie met de toenemende span-
ningen tussen de VS en Rusland maakt
de situatie in Europa dreigender dan
ooit. In het afgelopen jaar hebben de
NAVO en Rusland grote militaire oefe-
ningen op elkaars grenzen gehouden.

Wat als bij één van die oefeningen of
oorlogspelen iets fout gaat? Met zoveel
actoren en zoveel wapens zal het slechts
een kwestie van tijd zijn voordat een
land een radarbeeld verkeerd interpre-
teert en de paraatheid van de krijgs-
machten van het ene in het andere mo-
ment naar ‘DEFCON 1’ gaat: een drei-
gende kernoorlog.

Anders dan in de Koude Oorlog draait
de nieuwe kernwapenwedloop niet om
de aantallen, maar om de kwaliteit.
Daarbij hoort niet alleen een nog krach-
tiger model kernkop voor interconti-
nentale raketten, maar ook een drem-
pelverlagende miniatuurmodel kernkop
voor op het ‘conventionele’ slagveld. Dat
zou de grens tussen conventioneel en
nucleair doen vervagen tot ruim boven
de explosieve kracht van de kernbom-
men op Hiroshima en Nagasaki.

Moderne kruisraketten zijn veel
angstaanjagender dan de raketten die in
1987 na ondertekening van het INF-ver-
drag werden verboden. De huidige ra-
ketten kunnen hun route en doelen tij-
dens de vlucht wijzigen. Met zulke mo-
gelijkheden kunnen kruisraketten in één
keer vanaf veel locaties worden gelan-
ceerd en kan het in één keer op talrijke
doelen worden gedetoneerd. Deze nieu-
we mogelijkheden zullen de kans op on-
opzettelijk gebruik kernwapens verder
doen vergroten.

Opmerkelijk bij de productie van
Amerikaanse kernwapens is de rol van
uraniumverrijker Urenco, dat ook een
vestiging heeft in Almelo. Sinds 2013
hebben de VS geen militaire verrijkings-
capaciteit meer. Voor hun kernwapen-
tritium zijn ze afhankelijk van kern-
brandstof die geleverd wordt door Uren-
co-landen Nederland, Duitsland en het

Verenigd Koninkrijk. Urenco levert de
kernbrandstof aan Amerikaanse kern-
centrales, die op hun beurt tritium (ra-
dioactief waterstof) leveren voor ge-
bruik in Amerikaanse waterstofbom-
men. Uit Amerikaanse documenten valt
op te maken dat deze Commissie, met
daarin dus ook Nederland, Urenco geen
beperkingen oplegt voor de verkoop van
uranium aan kerncentrales waar grond-
stoffen voor kernwapens worden ge-
maakt. Na vruchteloze WOB-verzoeken
stapt Stichting Laka 19 maart a.s. met
steun van Tribunaal voor de Vrede naar
de rechter voor openbaarmaking van
documenten van de Gemengde Com-
missie inzake het Verdrag van Almelo.

Begin jaren tachtig was de statione-
ring van Amerikaanse en Russische mid-
dellange afstandsraketten een belangrij-
ke bron van instabiliteit in Europa. Na
ondertekening van het INF-verdrag wer-
den al deze raketten verwijderd. Het ver-
drag ontstond door sterke oppositie en
enorme demonstraties in Europa en de
Verenigde Staten. Dat soort druk, ge-
koppeld aan toezeggingen van landen
om middellange afstandsraketten niet in
te zetten, zal opnieuw nodig zijn. Steun
vanuit het maatschappelijk middenveld
is daarbij van cruciaal belang.

Het uiteindelijke doel moet de af-
schaffing van alle kernwapens zijn. Dat
wordt niet op korte termijn gerealiseerd.
Op weg daarheen kunnen tussendoelen
een voorlopige oplossing zijn. Het geeft
niet alleen ademruimte, maar ook be-
reikbare doelen die aandacht kunnen
wekken voor het probleem. Mogelijk
zijn daarbij grote aantallen mensen te
motiveren en te mobiliseren.

Henk van der Keur

Kernwapenbeweging
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drukwekkende publieke sector. Venezue-
la met haar uitgebreide sociale voorzie-
ningen werd gezien als een land dat tal
van ontplooiingsmogelijkheden bood.
Maar die mogelijkheden bleven voor de
massa een illusie.

In werkelijkheid faalde de Venezolaan-
se welvaartsstaat de meerderheid van de
bevolking te bereiken.

CHAVISME
Het was dan ook geen wonder dat met
zijn retorische vermogen Hugo Chavez
kon kapitaliseren op de reusachtige on-
gelijkheid. Dat leidde naar zijn succesvol-
le verkiezingsdeelname voor het presi-
dentschap in 1999. Chavez bleef aan de
macht, met bijna tot aan zijn dood grote
populariteit. Maar in de twintig jaar
Chavisme is niets gedaan om de ongelijk-
heid te corrigeren die het aan de macht
gebracht had. In werkelijkheid is die ern-
stiger geworden: de rampzalige econo-
mische keuzes van Chavez’ regering leid-
den tot een inflatie van meer dan 10.000
procent.

Dat bijna ongelooflijke bestuurlijke
onvermogen leidde uiteindelijk tot afkal-
ving van de politieke basis van het Cha-
visme. Na circa 19 verkiezingsoverwin-
ningen in evenveel jaren verloor de rege-
ring in 2016 in een cruciale verkiezing
het parlement aan de oppositie. Maar in
plaats van een periode met politieke dif-
ferentiatie en dialoog, ontketende deze
uitslag de slechtste prikkels in het Cha-
visme. De regering benoemde een Natio-
nale Volksvergadering met de bevoegd-
heid het hele nationale juridische stelsel

te veranderen. De eerste maatregel daar-
van was, volstrekt transparant, de ont-
binding van het door de oppositie gedo-
mineerde parlement. Sindsdien is de Ve-
nezolaanse politiek in een negatieve spi-
raal beland.

In 2017 leidden protesten op straat tot
honderden doden en nog meer politieke
gevangenen. Oppositieleiders werden ge-
vangen gezet en demonstranten gemar-
teld; dit riep de nachtmerries in herinne-
ring van de rechtse dictaturen uit de ja-
ren zeventig. Plotseling is Venezuela een
land om te ontvluchten, te voet des-
noods, als het niet anders kan.

Het is niet verrassend dat verschillende
leiders van de oppositie de wereld over
zijn gegaan om steun te zoeken bij ver-
schillende leiders in de mondiale ge-
meenschap. Zij ontmoetten zowel sym-
pathie als afwijzing. De jaren van het
Chavisme hebben internationale steun
opgeleverd. Hoewel u of ik het zo niet ge-
zegd zouden hebben, ben ik er zeker van
dat de meesten van ons hebben geglim-
lacht toen Chavez in de Verenigde Naties
theatraal beweerde dat de stoel waarop
George Bush gezeten had nog naar dui-
velszwavel stonk. Maar los van dat thea-
ter: het Verenigd Koninkrijk en Spanje
organiseerden steun voor de Chavisti-
sche beweging. In de Amerika’s keren de
meeste regeringen zich verzuurd af van

Het is een gegeven dat de coördi-
natie van de rechtse dictaturen
in Paraguay, Uruguay, Argenti-

nië en Chili bij het zoeken, martelen, ver-
moorden en doen verdwijnen van tegen-
standers, en de onbeschrijfbare wreed-
heid en corruptie van de linkse guerrilla’s
in Peru en Colombia, het gebied een erf-
goed heeft nagelaten van armoede en de-
mocratische regeringen met nauwelijks
mogelijkheden om politieke compro-
missen te sluiten, laat staan economische
ontwikkeling te bewerkstelligen. Geen
wonder dat ieder teken van Noord-Ame-
rikaanse interventie in de regio alom
alarmbellen laat afgaan.

LAND MET TOEKOMST
In die voor Latijns Amerika zo getroeb-
leerde tijden was Venezuela het land met
toekomst. Nadat in 1958 de rechtse dicta-
tuur was verdreven en in de jaren zestig
met de linkse guerrilla’s was afgerekend,
wist Venezuela te ontsnappen aan de ge-
nocidale gekte elders. Mede daarom
brachten mijn Argentijnse ouders mij en
mijn zuster in 1978 naar Caracas, waar ik
bijna twintig jaar geleefd heb en uitein-
delijk in linkse kringen politiek actief ge-
worden ben.

Zoals iedere Venezolaan weet ik dat wij
aan de door de Koude Oorlog aangewak-
kerde regionale ellende konden ontko-
men door de olie. Sinds die werd ontdekt
ging de olie van Venezuela naar de Ame-
rikaanse markt, onze voornaamste eco-
nomische partner. Dat leek een goede
zaak: de olie dreef een moderne samenle-
ving aan die verankerd werd met een in-

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, in 1939, zei Franklin Delano Roosevelt
‘Somoza mag dan een schoft zijn, maar hij is onze schoft’. In de decennia die daarop
volgden verklaart deze uitspraak het buitenlands beleid van de Verenigde Staten
tegenover de Amerika’s. Amerika ten zuiden van de Rio Grande werd een van de strijd-
perken waarin de Sovjet-Unie en de USA elkaar bestreden via plaatsvervangers. Deze
decennia hebben in de regio littekens bezorgd, economisch en in termen van verlies van
mensenlevens.

Venezuela en
de internationale
gemeenschap

Te
ke

ni
ng

 A
rc

ad
io

 

VredesMagazine2-2019  11-03-2019  18:06  Pagina 4



de Boliviaanse revolutie, ook al vanwege
de regionale politieke dynamiek.

INTERNATIONALE BEMOEIENIS
Velen zien bezorgd dat de oppositie de
laatste tijd expliciet steun krijgt van de
regering Trump. Zelfs als we meewegen
dat ook de Europese Unie steun heeft uit-
gesproken voor parlementsvoorzitter
Guaido, moeten alle alarmbellen gaan
rinkelen. President Poetin heeft al laten
doorschemeren Maduro te steunen. Staat
Venezuela de nachtmerries te wachten
van een herhaling van de veertig jaar
door Cuba gesteunde guerrilla in Co-
lombia, of de door de CIA gesteunde
staatsgreep in Chili? Gaan internationale
leiders de strijd aan ten koste van Vene-
zolaanse levens?

Met dit betoog wil ik vooral de onmo-
gelijkheid laten zien van een scenario
met een door de Verenigde Staten ge-
steunde staatsgreep. Als de geschiedenis
ons iets geleerd heeft, is het dat de Ver-
enigde Staten allerlei typen politieke en
gewapende interventies heeft gesteund
als haar olievoorziening in het gedrang
komt. Maar de meeste Venezolaanse olie
gaat, net als voordat het Chavisme aan de
macht kwam, naar de VS. Niemand ver-
wacht binnenkort de Amerikaanse mari-
ne in de haven van Caracas. Noch de in-
zet van middelen door de CIA om de Ve-

nezolaanse economie te ontwrichten.
Die is immers al zo ontwricht als moge-
lijk is.

Een tweede doel van mijn verhaal is
het grote dilemma te laten zien waarvoor
het niet komen van die Amerikaanse in-
val ons stelt. Juist vanwege die al ont-
wrichte economie en de geloofwaardige
dreiging van maatschappelijke onrust
waarbij meer demonstranten in de stra-
ten worden vermoord, twijfelen weini-
gen dat de internationale gemeenschap
tussenbeide moet komen, onder de vlag
van linkse internationale solidariteit of
vanuit de rechtse wens de tirannen te ver-
vangen. De laatste jaren hebben laten
zien dat de Chavistische regering niet be-
reid is haar greep op de macht los te la-
ten.

Wat moet er gedaan worden om van
Venezuela weer een democratische staat
te maken? Een geloofwaardig antwoord
moet afrekenen met de klassieke dilem-
ma’s van buitenlandse inmenging in een
lokale crisis. Zowel het Chavisme als de
oppositie hebben alles gedaan om hun
internationale banden aan te halen. Toch
wijst de Chavistische regering elke kritiek
uit het buitenland af als imperialistisch.
Op dezelfde manier betoogt een groot
deel van de oppositie dat andere landen
niet mogen bepalen welke Noord-Ame-
rikaanse betrokkenheid er is; Venezuela

is immers ook geen kolonie van Europa.
En daar komt bij, dat de werkelijke steun
die er nog is voor de regering van Madu-
ro, onbekend is. Die steun neemt met de
dag af, maar zou zulke buitenlandse in-
menging haar ook niet juist versterken?

VERKIEZINGEN
Van de historische figuren van links
Zuid-Amerika is Pepe Mujica, oud-presi-
dent van Uruguay, een van de meest oor-
spronkelijke. Vanuit zijn persoonlijk
nauwe band met Hugo Chavez heeft hij
zich een kritische opstelling veroorloofd
tegenover de Chavistische revolutie. On-
langs stelde hij, tot veler verrassing, alge-
mene verkiezingen voor onder stevig
toezicht van de Verenigde Naties als enige
oplossing voor de crisis in Venezuela. In
mijn ogen is dit een voorstel met een
kleine kans op succes, maar wel het beste
tot nu toe.

De oppositie heeft om verkiezingen
geroepen sinds de Nationale Volksverga-
dering de rol van het parlement heeft
overgenomen en zelfs als de huidige re-
gering weigert verkiezingen te organise-
ren kan druk van haar traditionele bond-
genoten leiden tot een opening naar een
pluralistische politiek in Venezuela. In ie-
der geval is er geen twijfel dat de Venezo-
laanse regering haar laatste stuiptrekkin-
gen doormaakt, als gevolg van een onop-
losbare politieke en economische crisis.

De vraag is niet of de internationale
gemeenschap daarbij een rol zal spelen.
De vraag is welke rol zij kan spelen in de
politieke werkelijkheid waarin beide zij-
den van een hevig getroebleerde samen-
leving internationale inmenging zowel
weigeren als aanroepen. Buitenlandse in-
menging is nooit simpel geweest en heeft
altijd geleid tot onvoorzienbare en lang-
durende gevolgen. De interventie die de
Venezolaanse toekomst bepaalt, wordt
waarschijnlijk een model voor volgende
interventies. Niet alleen de lijdende be-
volking van Venezuela verdient aandacht
van kritische analisten, maar die is even-
zeer nodig voor de buitenlandse politiek
die onze landen nog moeten ontwikke-
len.

Inti Suárez
Vertaling Tjark Reininga

Het drama van Venezuela blijft een thema in de

teksten van Inti, doordat hij nog steeds vele

contacten heeft met Venezolanen in en buiten dat

land, zie www.inti.eu en inti.eu/pol over politieke

thema’s.
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Op 26 januari 2019
overleed in Utrecht
Erik Hummels. Hij

was advocaat in hart en nieren,
maar ook pacifist en vredesacti-
vist. Hij voelde zich thuis bij de
Quakers en hun opvattingen
over mens en wereld. Hij werd 69
jaar.

Na zijn rechtenstudie richtte
Erik samen met onder meer Tiny
Wierz in Utrecht het Advocaten-
collectief Herenweg op. Later
begon het echtpaar Tiny en Erik
een eigen advocatenkantoor, aan
huis in Zeist.

Erik heeft zich als advocaat
niet alleen ingezet voor het recht,
maar bovenal voor rechtvaardig-
heid. Hij stond dienstweigeraars
bij, van alle soorten: gewetensbe-
zwaarden, totaalweigeraars en
personen die weigerden atoom-
sites te bewaken. Hij nam daarbij
geen genoegen met de hoogste
Nederlandse rechter, maar zette
procedures zo nodig door tot het
Europees Mensenrechtenhof in
Straatsburg of stapte anders wel
naar de VN-Mensenrechtencom-
missie in Genève. Ging hij zelf
naar Straatsburg, dan zat hij er
niet mee een groep dienstweige-
raars in zijn auto mee te nemen.

Samen met zijn collega-advo-
caten Jurjen Pen en Theo de
Roos ontwierp hij in 1989 de
tekst van een wetsontwerp,
waarin geregeld werd dat belas-
tingplichtigen een percentage
van hun aanslag, overeenstem-
mend met het begrotingspercen-
tage voor defensie, konden stor-
ten in een vredes- en ontwikke-
lingsfonds. Het voorstel werd
ingediend door PPR-kamerlid
Ria Beckers-de Bruin. Het haalde
de eindstreep niet.

Erik was als jurist ook betrok-
ken bij de strijd tegen de kruisra-
ketten. De massale demonstra-
ties in Den Haag en Amsterdam
hadden geen resultaat, een pro-
ces tegen de staat van de Stich-
ting Verbiedt de Kruisraketten

ook niet. Vervolgens stelde de
Vereniging van Juristen voor de
Vrede (VJV) in 1992 de kruisra-
ketten opnieuw in een proces aan
de orde, nu om een verbod op
het daadwerkelijke gebruik van
de raketten te krijgen. Ondanks
alle juridische argumentatie ging
de rechter niet mee.

HART ÉN HOOFD
Activisten van allerlei pluimage
wisten de weg naar zijn kantoor
te vinden. Hij ontving in zijn
aangebouwde kantoorruimte of,
als het een om groter gezelschap
ging, in de woonkamer. De vraag
of hij het huis gekraakt had vatte
hij op als een compliment.

Hij verkreeg vrijspraak voor de
‘krakersclown’, een vrouw die bij
de ontruiming van een gekraakt
pand als komiek de politie aan
het lachen probeerde te maken.
Erik was jurist genoeg om het
onderscheid tussen de strafbare
feiten ‘hinderen van de politie’ en
‘niet voldoen aan een politiebe-
vel’ op het juiste moment en met
succes ter tafel te brengen. Zijn
credo was: het gaat er niet alleen
om dat men voor de juiste zaak
strijdt, maar ook deskundig is op
inhoud en procedure. Een kwes-
tie van hart én hoofd.

Zijn vrouw en collega-advo-
caat Tiny overleed drie jaar gele-
den. Erik vertrok uit Zeist naar
de Keizershof in Utrecht; daar
vond hij de verzorging en aan-
dacht die hij als alzheimerpatiënt
nodig had. Hij overleed na een
hersenbloeding in het UMC
Utrecht.

Aandacht voor zijn persoon
vond hij niet nodig: het ging
hem om de strijd voor rechtvaar-
digheid. Hij zou aandacht voor
zijn overlijden alleen op prijs
stellen als de zaak van de vrede
daarmee gediend zou zijn.

Voor Erik gold: the man is the
message.

Stan Meuwese

Wegkijken kan
niet meer

In reactie op het aanhoudende protest van de ‘gele
hesjes’ heeft president Macron het initiatief  genomen

voor een maatschappelijk debat over het ongerief van
zijn landgenoten. In het hele land zijn bijeenkomsten
belegd waar mensen hun mening konden geven over
allerlei kwesties waarvoor de ‘gele hesjes’ sinds
november vorig jaar de straat op zijn gegaan. Een
lofwaardig initiatief dat echter ook de nodige vragen
heeft opgeroepen. Zoals die van de man die zich in de
plaatselijke salle de fêtes van een klein Normandisch
stadje verwonderde over het feit dat “jullie daar in Parijs
de opstand van de gele hesjes niet hebben zien
aankomen.” Waar hebben jullie al die tijd gezeten, vroeg
hij aan de politici die poolshoogte kwamen nemen.
Hebben jullie echt niet gezien dat de armoede en de
ellende op het platteland is toegenomen? Macron is al
vijf jaar aan de macht en nu al bijna twee jaar president.
Wat is zijn excuus? Waarom pikt hij met de verhoogde
dieselbelasting en de verlaagde pensioenen geld van de
mensen die het krap hebben en geeft hij het aan de
rijken die al genoeg hebben? * 
Veel ‘gele hesjes’ hebben het debat geboycot omdat ze
het zien als poging hen de wind uit de zeilen te nemen.
Intussen is Macrons populariteit wel weer aan het
stijgen. Veel Fransen willen dat er een einde komt aan de
wegblokkades. Maar wat gebeurt er dan, als de politici
en de ambtenaren weer terug zijn in Parijs en het klagen
in het lokale cafés en de salle de fêtes zonder hen
doorgaat? Welke lessen worden er uit dit
maatschappelijk debat getrokken? Natuurlijk kan er
altijd wel een beetje worden toegegeven. Opvallend is
echter dat de vergaande bereidheid van Macron om
tegemoet te komen aan enkele peperdure eisen door de
demonstranten niet als voldoende wordt beschouwd. De
ondergrond van de beweging blijkt veel verder te gaan.
Uiteindelijk gaat het ons om respect, hoorde ik een van
de betogers zeggen. Macron en zijn entourage hebben
dat niet, ze zien ons eenvoudig niet staan. 
Het verontrustende van de ‘gele hesjes’ beweging is niet
dat die gekaapt wordt door gefrustreerd extreemrechts
en op geweld beluste anarchisten. Het is het negeren van
de structurele achterstelling van grote groepen van de
bevolking door een politieke elite die zelf profiteert van
de economische voorspoed. Dat ondergraaft het
vertrouwen in de democratie en de rechtsstaat. Meer en
meer mensen, ook uit de lagere middenklasse, voelen
zich buitengesloten en zijn geneigd het ‘sociale contract’
waarop de vrede in de samenleving is gebaseerd op te
zeggen. Wegkijken kan nu echt niet meer. 

Jos van Dijk

* https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-orgy-of-

psychotherapy-great-debates/
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Erik Hummels, advocaat
voor de vrede, 1949-2019
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Op 28 juni 2018 was er een op-
vallende uitspraak van het
Constitutionele Hof. Het hof

besloot dat artikel 5 van de huidige
dienstplichtwet in strijd is met de grond-
wet, omdat er geen voorziening is voor
gewetensbezwaarde dienstweigeraars. De
regering moet voor het eind van 2019 de
wet aanpassen en een vervangende dienst
mogelijk maken. Tegelijkertijd besloot

het hof dat artikel 88 van de dienstplicht-
wet, die tot 3 jaar gevangenisstraf oplegt
aan iemand die zonder geldige reden
dienstweigert, de grondwet niet schendt.

Deze uitspraak is vooral bijzonder,
omdat nog niet zo lang geleden, in 2011
en in 2004, het Hof precies het tegen-
overgestelde besloot: de dienstplichtwet,
die dienstweigering op grond van gewe-
tensbezwaren strafbaar stelt, was toen
geen schending van de grondwet.

ERKENNING
Eindelijk is nu met deze uitspraak in
Zuid-Korea dienstweigeren op grond
van gewetensbezwaren erkend als een
uitvloeisel van het grondwettelijk recht
op gewetensvrijheid. Maar deze uit-
spraak is een lullige en ietwat tegenstrij-
dige boodschap voor dienstweigeraars:
het is in strijd met de grondwet dat er
geen regeling voor jullie is, maar dat jul-
lie 18 maanden cel krijgen is wél grond-
wettelijk. Niettemin is de uitspraak in
Zuid-Korea met vreugde ontvangen. Een

aantal ngo’s, waaronder de bij de WRI
aangesloten World Without War, gaven
een verklaring uit, waarin het volgende
gedeelte staat.

“Deze uitspraak brengt ons dichter bij
een meer volwassen samenleving, waarin
het geweten van verschillende personen
wordt gerespecteerd en de mensenrech-
ten worden gewaarborgd. De deur gaat
open voor vrede voor velen die gedwon-
gen werden te kiezen tussen militaire
dienst en gevangenisstraf. Wij verwelko-
men de beslissing van de rechtbank, die
het hoogtepunt was van een lange strijd
voor erkenning van het recht op gewe-
tensbezwaren en de introductie van een
vervangende dienst. We pleiten voor een
snelle introductie van een alternatieve
dienst voor gewetensbezwaarden.”

Een volgende baanbrekende uitspraak
vond plaats op 1 november 2018. De
Zuid-Koreaanse Hoge Raad oordeelde in
een zaak aangespannen door een Jeho-
vah’s getuige, dat deze dienstweigeraar
niet veroordeeld kon worden op grond

Erkenning voor dienstweigeraars
in Zuid-Korea

Al jarenlang staat Zuid-Korea hoog op de
Prisoners for Peace lijst, met vaak honderden
dienstweigeraars in de gevangenis. Het
overgrote deel betreft Jehovah’s getuigen.
Dienstweigeraars zitten standaard een celstraf
van 18 maanden uit. Sinds 2009 hebben 5450
gewetensbezwaarden een gevangenisstraf
gekregen, 5413 Jehovah’s en 37 anderen. In de
lijst van vorig jaar stonden 97 Zuid-Koreaanse
dienstweigeraars, op één na allemaal
Jehovah’s. Inmiddels is het grootste deel
vrijgelaten, volgens jw.org zitten er nog 2
Jehovah’s gevangen. Wat is er gaande?

DAG VAN DE GEWETENSBEZWAARDEN IN 2017
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nen krijgen en op allerlei gebied achter-
gesteld te worden. Die angst is begrijpe-
lijk; zo wordt een deel van de dienst-
plicht-ontduikers met naam gepu-
bliceerd op een website van defensie:
tinyurl.com/zk-dienst.

Deze ontwikkelingen zaten er wel aan
te komen. Sinds 2004 hebben lagere
rechtbanken in 118 zaken tegen dienst-
weigeraars geen straffen opgelegd, refe-
rerend aan het door Korea ondertekende
Bupo-verdrag. En in 2005 adviseerde de
nationale mensenrechtencommissie de
regering een vervangende dienst in te
voeren.

Tegen deze achtergrond is het eigenlijk
schandalig dat regering en parlement het
erop hebben laten aankomen dat het
hoogste rechtsorgaan zich hierover heeft
moeten uitspreken. Jarenlang hebben zij
verzaakt de wetgeving aan te passen in
overeenstemming met de eigen grond-
wet en het Bupo-verdrag. Defensie kon-
digde in 2007 de introductie van vervan-
gende dienst aan. Maar een jaar later
maakte men een draai van 180 graden en
verkondigde Defensie het standpunt dat
de invoering van vervangende dienst al-
leen mogelijk was bij een stabiele veilig-
heidssituatie en met brede publieke in-
stemming.

INSTEMMING
Die publieke instemming is inmiddels al
groot. In een door de mensenrechten-
commissie uitgevoerde opiniepeiling in
2016 bleek 46% voorstander van invoe-
ring van een vervangende dienst. In 2005
was dat slechts 10%. Ook uit andere opi-
niepeilingen blijkt dat er een groeiende
algemene steun is voor het invoeren van
een vervangende dienst.

Na Taiwan is nu Zuid-Korea het twee-
de land in Azië dat een regeling voor
dienstweigeraars gaat treffen. In feite be-
staat een alternatieve vorm van dienst-
plicht al heel lang in Zuid-Korea. Bij de
keuring worden dienstplichtigen inge-
deeld in zes categorieën. Indeling in de
vierde categorie betekent dat de dienst-
plicht vervuld wordt in de publieke
dienstverlening. Ongeveer 80.000 dienst-
plichtigen vervullen hun dienst in de on-
derzoekssector, in de welzijnssector en
bij politie en brandweer. Je zou verwach-
ten dat het niet zo moeilijk is om door
uitbreiding hiervan een vervangende
dienst voor dienstweigeraars te organise-
ren.

Maar het is nog maar de vraag of er een
goede regeling tot stand komt. December

2019 is al heel snel. Sinds 2016 lagen er al
drie wetsvoorstellen voor een vervangen-
de dienst; na juni 2018 zijn er van een
aantal grotere politieke partijen nog vier
voorstellen bijgekomen. Onduidelijk is
op dit moment voor welk voorstel een
meerderheid te vinden is.

Hoewel de regering nog geen wets-
voorstel gepresenteerd heeft, zijn de
plannen van defensie in grote lijnen wel
bekend. Vooral duidelijk is dat de voor-
gestelde vervangende dienst uiterst re-
pressief is en absoluut niet aan de inter-
nationale standaard voldoet. Het heeft er
alle schijn van dat defensie er weinig aan
gelegen is om de dienstweigeraars tege-
moet te komen. Dat men durft voor te
stellen dienstweigeraars als gevangenis-
medewerkers te werk te stellen, lijkt ge-
woon een continuering van de bestaande
praktijk waarbij jaarlijks honderden
dienstweigeraars als gevangenen dit
soort werk ook al deden.

BEZWAREN
Op 5 november 2018 organiseerde 53
ngo’s daarom een manifestatie waarbij zij
protesteerden tegen de huidige defensie-
voorstellen voor een vervangende dienst.
Hun bezwaren tegen de plannen zijn dat
de vervangende dienst te lang is (twee
maal de militaire dienst), dat de tewerk-
stelling beperkt is tot werk in gevangenis-
sen, dat aanvragen voor vervangende
dienst beoordeeld worden door het mi-
nisterie van defensie en dat het niet mo-
gelijk is een aanvraag in te dienen tijdens
het vervullen van de militaire dienst.

Ook hier lijkt de publieke opinie al
vooruit te lopen op de regering. Een re-
cente opiniepeiling van de Mensenrech-
tencommissie laat zien dat 80% vindt dat
de vervangende dienst maximaal 1,5 de
lengte van de militaire dienst mag zijn;
40% vindt dat het even lang moet zijn.

Er zijn weinig voorbeelden van landen
waar van meet af aan een gunstige rege-
ling voor vervangende dienst is getroffen.
Meestal betekent erkenning van het recht
op dienstweigeren het begin van een lan-
ge strijd tegen een repressieve vervangen-
de dienst. Het is afwachten hoe dat in
Zuid-Korea verder zal lopen. Voorlopig
moet geconcludeerd worden dat er een
einde is gekomen aan het jaarlijks opslui-
ten van honderden dienstweigeraars en
dat er in een land dat formeel nog in oor-
log is met Noord-Korea, erkenning is ge-
komen voor het recht op dienstweigeren.

Bart Horeman

In 2016 heeft Seungchul Shin, een Zuid-
Koreaanse dienstweigeraar, in Nederland

asiel aangevraagd. In Zuid-Korea was geen
mogelijkheid voor dienstweigeraars om
vervangende dienst te doen. De IND heeft zijn
asielverzoek afgewezen. Volgens de IND had
hij geen diepgewortelde pacifistische
overtuiging. Op 10 juli 2017 is hij het land
uitgezet. (zie Vredesmagazine nr. 4 – 2017: IND
stuurt jonge pacifist terug naar Zuid-Korea).
De vrees dat hij bij terugkomst in Zuid-Korea
meteen naar de kazerne afgevoerd zou worden
bleek ongegrond. De verwachting was toen dat
hij eind 2017 zou worden opgeroepen. Nu,
ruim een jaar later, schrijft Seungchul dat het
goed met hem gaat. Hij is lekker aan het werk,
en wacht nog steeds op een oproep.

vrijgelaten, al bleef een klein aantal ge-
vangen. Naar verwachting worden ze
vrijgelaten als ze 6 maanden van hun
straf hebben uitgezeten.

De vraag is wat er gedaan gaat worden
aan de behandeling van duizenden
dienstweigeraars die hun straf hebben
uitgezeten. Vele Zuid-Koreaanse dienst-
weigeraars, zoals Seungchul Shin (zie ka-
der), zijn meer bevreesd voor de discri-
minatie en achterstelling in hun latere le-
ven, dan voor de celstraf zelf. Ze zijn bang
vanwege hun strafblad geen baan te kun-
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van artikel 88 (1) van de dienstplichtwet.
De Hoge Raad (9 rechters voor, 4 tegen)
vond dat gewetensbezwaren een gerecht-
vaardigde grond zijn om de oproep voor
militaire dienst te weigeren. Drie van de
negen rechters waren zelfs van mening
dat het door Zuid-Korea geratificeerde
Bupo-verdrag dezelfde kracht heeft als
binnenlandse wetgeving en rechtstreeks
kan dienen als norm voor berechting.

Na deze rechterlijke uitspraken zijn
veel dienstweigeraars vrijgelaten. Op 30
november 2018 zijn 57 dienstweigeraars

SEUNGSHUI SHIN (2017)
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Eenzaamheid als
‘ziekte’ 

Velen weten, dat de moderne seculiere mens
naast successen in zijn leven worstelt met het

”savoir vivre” en nogal wat eenzaamheid kent. Ook ik
ben me daarvan bewust. Maar ik wist niet dat in de
laatste tijd in het Westen eenzaamheid de vorm van
een epidemie aanneemt en wordt gezien als een der
belangrijkste doodsoorzaken. Sociaal isolement geldt
meestal als oorzaak. Geen contact met anderen
speelt zeker een rol. Aandacht is waar de mens reeds
als baby om vraagt en als niemand zich in jou
interesseert voelt dat niet goed. Dit zeker als je zelf te
weinig warmte of liefde uitstraalt. Mensen kunnen
eenzaam zijn zonder dat ze zich daar bewust van zijn.
In een goed ogend huwelijk kan er sprake zijn van
eenzaamheid. Niet iedereen blijkt in staat tot
geestelijke intimiteit, wezenlijk in een relatie, ja zelfs
belangrijker nog dan lichamelijke intimiteit. Het lijkt
daarom van belang het sociale in eenzaamheid uit te
breiden met het hebben van contact met zichzelf.
Eens had ik gasten die vertelden over hun voettocht
naar Compostella. Onderweg hadden ze, zo zeiden
ze, al wandelend vooral contact gekregen met
zichzelf. Met het ‘innerlijke zelf ’ of volgens C.J. Jung
het ‘hogere’ of ‘goddelijke Zelf ’ in ons, komen we op
spiritueel terrein. Geen contact met zichzelf? Wijst
dat niet op een vorm van zelfvervreemding?
Bijvoorbeeld het niet weten wie we zijn, laat staan
waarvoor we hier zijn. Zingeving of het ontbreken
daarvan is met andere woorden een belangrijk aspect
van de om zich heen grijpende eenzaamheid. Ik ben
geen medicus of neuroloog en geef slechts hun
bevindingen door, namelijk dat de eenzame mens
vaker ziek is en sneller een hart- en vaatziekte of
kanker krijgt. Kortom alle reden om iets te gaan doen
aan dit probleem. Zelfkennis, dus bij jezelf naar
binnen gaan, lijkt van betekenis naast het aangaan
van contacten. Er verschenen in 1919 al 2 belangrijke
boeken over eenzaamheid. Die te lezen is naast het
volgen van cursussen functioneel, omdat dat inzicht
geeft. Contact met zichzelf is misschien nog wel
belangrijker dan wanneer buurtcomités initiatieven
nemen om het onderling contact in de wijk te
bevorderen. Ook al is dit juist prima in wijken met een
diverse bevolking. Leren communiceren, dus niet
louter zelf praten, maar belangstelling tonen voor de
ander, lijkt logisch. In de centrale bieb in Leiden is er
wekelijks een taalcafé waar vluchtelingen van elders
samen komen met Nederlandse vrijwilligers. Elkaar
wat helpen met de taal en wat vertellen over hun
cultuur, staan daarin centraal. Dit alles is niet het
enige antwoord op eenzaamheid, maar wellicht helpt
het wel, althans iets.

Hans Feddema 
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De Europese wapenin-
dustrie heeft een
invloedrijke lobby in

Brussel, die pleit voor subsi-
dies en een vrije markt voor
militaire goederen. Met suc-
ces: voor de nieuwe budget-
periode 2021-2027 wil de
Europese Commissie 13 mil-
jard begroten voor onderzoek
en ontwikkeling van nieuwe
wapens. Daarmee kan de
wapenindustrie de productie-
kosten drukken en meer
exporteren. Tegelijkertijd
wordt de controle op wapen-
export vanuit Europa slui-
penderwijs uitgehold. De EU
is nu al de tweede wapenex-
porteur van de wereld, na de
Verenigde Staten.

Volgens de wapenlobby zal
geld voor de industrie veilig-
heid, banen en vernieuwende
technologie opleveren. Wij
zien liever meer banen en ver-
nieuwende technologie door
investeringen in duurzaam-
heid en klimaatbeleid. Kli-
maatverandering is een grote
bedreiging van de veiligheid:
overstromingen, extreem
weer, verlies van landbouw-
grond en tekort aan zoet
water zullen leiden tot oorlog
en vluchtelingen. Investeren
in duurzaamheid levert meer
veiligheid op dan investeren
in nieuwe wapens. En het
levert veel zinvoller nieuwe
banen en nieuwe kennis op
voor Europa.

Samen met andere Euro-
pese vredesgroepen geeft Stop
Wapenhandel tegenwicht aan
de Brusselse wapenlobby.
Door parlementsleden te
informeren over risico’s van

een Europees Defensiefonds
en door nog maar eens uit te
leggen dat wapenexport de
wereld juist onveiliger maakt.
We voeren ook actie bij bij-
eenkomsten van wapenindus-
trie en Europese ambtenaren,
omdat we vinden dat burgers
gehoord moeten worden.

Op 23 mei zijn de verkie-
zingen voor het Europees
parlement. Politieke partijen
besteden in hun Europese
verkiezingsprogramma’s wei-
nig aandacht aan bewape-
ning. Als we ze niet wakker
schudden krijgt de wapenin-
dustrie in alles zijn zin. Stop
Wapenhandel gaat de nieuwe
fractieleiders van het Euro-
pees parlement oproepen om
geld te bestemmen voor kli-
maatbeleid en duurzaamheid,
en niet voor wapenindustrie.
En we gaan ze vragen te zor-
gen voor handhaving van
strenge regels voor wapenex-
port.

We hebben uw hulp nodig.
We willen dat de oproep
wordt gesteund door zo veel
mogelijk mensen.

Als het goed is vindt u bij
dit VredesMagazine een
handtekeningenformulier.
Zet uw handtekening en stuur
het naar ons op. U kunt ook
tekenen op www.stopwapen-
handel.org

Steun de actie financieel
met een gift op NL11 TRIO
0390 407 380 ovv Schud EP
wakker! Als u adresgegevens
achterlaat kunnen we u infor-
meren over de voortgang van
de actie.

Schud het Europees
Parlement wakker!
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Jezelf snijden met een scheermesje in
polsen, armen, rug, benen is een ex-
treme uiting van machteloosheid,

een uiting van psychische nood. Het is
erg taboe, in Nederland komt het voor bij
5% en bij alle leeftijden. Het gaat dan om
gevangen zijn tussen waarheden, mach-
teloosheid, geen kant uit kunnen. De
psychische pijn wordt grijpbaarder door
lichamelijke pijn, een vorm van herwon-
nen autonomie.

Het komt ook voor in kamp Moira op
Lesbos, Griekenland, ooit ingericht voor
2330, mannen, vrouwen, kinderen. Ze
zijn de “afvalproducten” van het beleid
om migratie vanuit het Midden-Oosten
en Afrika koste wat het kost tegen te hou-
den, onder excuus van wat de Turkije-
deal heet. Deze verworpen vluchtelingen
zitten vast, ze worden gebruikt als af-

schrikwekkend voorbeeld: “dit gebeurt
met je als je je heil zoekt in Europa”.

In september 2018 werd Moira nog be-
volkt door ruim 9000 mensen. Toen
staatssecretaris Harbers eindelijk zelf
ging kijken op 16 februari 2019 zaten er
nog ruim 5000, slapend op een kartonne-
tje in de modder. Natuurlijk kan Harbers
de erbarmelijke, beschamende omstan-

digheden niet loochenen. Die zijn al in
alle superlatieven beschreven en bewe-
zen. Maar aalglad en in de plooi als altijd
verklaarde Harbers tegenover elke voor-
gestelde oplossing: “daar zit het pro-
bleem niet, het ligt structureel aan de
procedures, die te lang duren en de af-
spraken met Turkije die beter nageleefd
moeten worden.” Alsof dat kan met een
Erdogan. Veel succes jongens, mooie
praatjes.

Ooit, in de zomer van 2015, toen lekke
boten op de Middellandse zee nog groot
nieuws waren, beloofde Nederland 8500
migranten op te nemen. Dat was aan de
krappe kant, want toen zouden er nog
60.000 of zelfs 150.000 migranten over
Europa verdeeld worden. Dat aantal
heeft Nederland nooit gehaald, ook niet
over de jaren uitgesmeerd. Niet de helft,
per jaar zelfs niet een tiende. De gematig-
de coalitiepartners bedongen 750 per
jaar en zelfs dat aantal werd niet gehaald
in 2018. Toen zeiden een aantal rechtlij-
nige Nederlanders: “We Gaan Ze Halen.”

BIBLEBELT
Al eerder had deze groep de regering aan-
geboden te helpen, vervoer te regelen,
onderdak, opvang, taallessen, inburge-
ring.“Regering, jullie doen niet wat je be-
loofde, hoe kunnen we helpen?” Maar de
sluiting van AZC’s gaat door, taallessen,
roosters voor inburgeringsvrijwilligers
worden geannuleerd. Intussen krijgt de
COA zo weinig personeel dat Harbers
praatjes over “procedures versnellen” fla-
grant in strijd zijn met zijn eigen hande-
len.

WeGaanZeHalen laat namens een heel
grote groep Nederlanders zien dat ze zich
schamen voor wat Nederland doet en dat
ze bereid zijn zelf veel lasten te dragen,
omdat dit gesjoemel met mensenlevens
mensonterend is. Het zijn mensen uit
Hardenberg, Oldebroek, Kampen, Zalk,
zeker niet uit de meest progressieve of
meest opstandige gemeenten van Neder-
land. Wel mensen uit plaatsen waar
waarden en waarheid nog betekenis heb-
ben.

Reformatorische waarden. En die

mensen zijn dus zo radicaal geworden?
Ja, maar op een gezagsgetrouwe manier.
Voor hen staat het gezag van de bijbel
naast het gezag van de staat. Dat kan ge-
wetensnood opleveren. Toch kleuren ze
keurig binnen de lijntjes van de rechts-
staat. Dat weerhoudt Harbers niet ze te
criminaliseren, hen mensensmokkelaars
te noemen, hun actie illegaal te verklaren,
met straf te dreigen. Terwijl WeGaanZe-
Halen actie voert binnen alle grenzen van
geweldloze actie. Dat zelfs dit deel van
Nederland in verzet komt tegen “mooie
praatjes die niet kloppen”, maakt op mij
wel indruk.

Laten we eens kennis maken met het
soort mensen achter WeGaanZeHalen.
De namen heb ik iets veranderd, dat is
om vrijer het milieu te schetsen.

B&B
Bertus is van het zwijgzame type. Een
doener. “Zo een die met dogma’s en
mooie praatjes niet veel op heeft als Je-
zus’ woorden in de Bergrede niet in prak-
tijk gebracht worden.” Maar dat beweer
ik. Bertus zelf zegt niks, bijna niks. Bertus
doet dingen. Hij weet dat de waarheid ge-
lezen kan worden uit het handelen, niet
uit mooie woorden. (“Aan hun vruchten
zult gij hen kennen”, Mattheus 7:16)

Toen ik Bertus voor het eerst zag was
hij met twee jongens die duidelijk niet uit
Nederland kwamen, in de boomgaard
bezig een oude perenboom te rooien.
(Die droeg geen vrucht meer, begrijp ik.)
Net buiten het schuurtje stond er nog
zo’n jongen een band te plakken en links
richting voordeur (die nooit gebruikt
wordt) harkte er een het grind. Zeven
stuks hadden ze er in huis. “Ja, dat is zo-
maar opeens begonnen, en het is ge-
groeid. Die jongens moeten toch ergens
blijven als niemand ze wil hebben”, ver-
telt Bea me.

Maar nu is het geld op. Een maatje “die
niet altijd verstandige, maar wel juiste
dingen doet” vraagt me mee om samen
met Bea en een penningmeester met de
burgemeester te praten. Ik begrijp dat
Bertus en Bea het als een soort gebrek
aan vertrouwen op God zien om je zor-

WeGaanZeHalen – de ene
leefwereld en de andere

Eind 2018 haalden ze de voorpagina’s. Het
initiatief ‘WeGaanZeHalen’. Als de regering
niets om die vluchtelingen op Lesbos geeft en
haar beloftes niet nakomt, dan doen wij het
wel! Een staaltje van burgerlijke ongehoor-
zaamheid, maar uit onverwachte hoek. Wie zijn
deze mensen? Wat drijft hen? Henk van
Apeldoorn laat ons kennis maken met een
andere wereld.

Dat zelfs dit deel van

Nederland in

verzet komt maakt op

mij wel indruk.
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gen te maken over geldgebrek of de toe-
komst. Immers, ze mogen vertrouwen
dat God “erin zal voorzien”. Als de nood
hoog is wordt er gebeden in huize B&B.
Dat lost het meestal wel op. En zie: Van-
daag staan er drie mensen op de stoep
om te zorgen dat het gebed verhoord
wordt. Maar eerst maar eens de burge-
meester vragen. “Een beetje burgemees-
ter heeft altijd potjes,” heb ik een keer be-
weerd en begin te vermoeden waarom ik
meegevraagd ben.

Voordat we op weg gaan, wordt er ge-
beden en zie: de burgemeester luistert
rustig en aandachtig, naar de eenvoudige
rechtlijnigheid van Bea: gewoon steun
voor Bed, Bad & Brood, dat is ook in be-
lang van de gemeente, die jongens moe-
ten niet op straat zwerven.

Dan gaat het over het Wilhelmus leren
voor je inburgering.“Misschien niet eens
zo’n slecht idee”, hoor ik mezelf zeggen.
We worden het eens dat de Vader des Va-
derlands zelf ook een ontheemde was die
overal en nergens vandaan kwam. Im-
mers hij kwam van Nassau, was van Fiet-
sen-bloed voordat Duitsland ook maar
bestond. Die Prinse van Oranje (Frank-
rijk) wist net als vluchtelingen dat je met

politiek bemoeien je je leven kan kosten,
maar hij deed het wel. Net als wij had hij
het moeilijk met wie hij meer moest ge-
hoorzamen: het wettelijk gezag (de ko-
ning van Hispanje) of God en zijn gewe-
ten.

De burgemeester wil het verhaal ge-
bruiken om Nieuwe Nederlanders mee te
verwelkomen. Mooi gesprek, vinden alle
deelnemers. Behalve Bea, die doet niet
aan mooie praatjes.

Als we terug thuis zijn bij B&B voel ik
me te gehaast om te blijven eten, maar
begrijp dat er eerst weer gebeden moet
worden. “DANKEN”, verbetert Bea iet-
wat streng. Haar snelle blik laat me feil-
loos weten: “je bent een praatjesmaker”.
Toch voel ik ook vertrouwen, liefde zelfs:
ik mag er zijn, net als die 7 jongens uit
verre landen. Ik glimlach vertederd naar
dit prachtige mens.

DE VRUCHTEN
B&B en hun 7 aangenomen zonen zijn
dus zomaar een gezin achter WeGaanZe-
Halen. Het is waar: ze brachten geen 150
vluchtelingen mee terug. Griekenland
weet na jarenlang bezuinigen wie je moet
gehoorzamen als je in de Europese Unie

wilt blijven en geeft dus geen paspoorten
af. Maar WeGaanZeHalen bepaalde veel
Nederlanders bij moreel handelen rond
Kerstmis, verleidde Harbers tot belache-
lijke uitspraken rond mensensmokkel,
liet duizenden gezagsgetrouwe burgers
voelen dat waar zij in geloven, crimineel
is in de ogen van Harbers. De daadkracht
van de karavaan kwam uitgebreid in de
krant en op het Journaal. Ook in Duits-
land, waar de bus stuk ging, leefden Duit-
se dorpelingen spontaan mee. Aan de
grens met Hongarije en Servië en in
Athene kregen ze veel aandacht en zelfs
in the New York Times werd hun actie af-
gezet tegen het muurdenken van Trump.

Van Bertus leerde ik dat je beleid moet
beoordelen als een Perenboom. Geen of
verkeerde vruchten? Dan moet ie om.
Mooie praatjes omfloersen die waarheid.
Ontdaan van praatjes is de waarheid kei-
hard en doet pijn. Mensen alle hoop af-
nemen, leidt tot scheermesjes.

Henk van Apeldoorn
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De Duitse regering kondigde in no-
vember 2018 een stop op de uitvoer

van wapens naar Saoedi-Arabië af in re-
actie op de moord op de kritische jour-
nalist Jamal Khashoggi. Een stap die kort
daarna gevolgd werd door onder meer
Nederland. Minister Kaag liet weten dat
er geen wapenexportvergunningen voor
Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische
Emiraten en Egypte meer worden afge-
geven, tenzij de betreffende landen kun-
nen aantonen dat de te leveren wapens
niet in de strijd in Jemen ingezet zullen
worden. Nog steeds geen waterdicht sys-
teem, maar desondanks een belangrijke
stap vooruit. Onder druk van de Tweede
Kamer bepleitten minister Blok en ande-
ren binnen de EU en de VN-Veiligheids-
raad de instelling van een EU- of VN-
wapenembargo tegen Saoedi-Arabië,

Springstof Samenstelling: Mark Akkerman,  www.stopwapenhandel.org

Duits wapenembargo Saoedi-Arabië onder druk
maar dat kon niet op veel steun rekenen.

Inmiddels voeren andere landen, met
name Frankrijk en het Verenigd Konink-
rijk, en de wapenindustrie de druk op
Duitsland op om het embargo in ieder
geval te versoepelen. Belangrijkste steen
des aanstoots is de weigering van Duits-
land export van wapens waarin Duitse
onderdelen zijn verwerkt vanuit andere
landen wel toe te staan. Tom Enders,
CEO van wapengigant Airbus, dat als
Paneuropees bedrijf met voornaamste
vestigingen in Duitsland en Frankrijk
hier tegenaan loopt, verweet de Duitse
regering moralisme en zich beter te voe-
len dan andere EU-landen.

Ook de Franse regering was niet blij
met de Duitse opstelling. In januari te-
kenden de Duitse bondskanselier Merkel
en de Franse premier Macron een nieuw

vriendschapspact, dat onder meer gaat
over samenwerking op militair gebied.
Merkel liet toen al weten dat het wapen-
exportbeleid van beide landen meer op
elkaar afgestemd moest worden. In fe-
bruari bracht de Duitse krant Der Spiegel
naar buiten dat Duitsland in aanvulling
op dit pact een geheime overeenkomt
met Frankrijk sloot, waarin het beloofde
zich niet te verzetten tegen de export van
Franse wapens met Duitse onderdelen.

Duitsland is vooralsnog minder toe-
schietelijk tegenover het Verenigd Ko-
ninkrijk. Dit land is één van de grootste
leverancier van wapens die door Saoedi-
Arabië in Jemen ingezet worden. De Brit-
se minister van Buitenlandse Zaken riep
zijn Duitse ambtsgenoot Maas op wa-
penexporten naar Saoedi-Arabië te her-
vatten, wederom met als belangrijkste ar-
gument dat een aantal aan het land te le-
veren wapens Duitse onderdelen nodig
hebben. Hij kreeg bijval van de Duitse
defensie-industriekoepel BDSV, die stel-
de dat het Duitse beleid de betrekkingen
met de belangrijkste Europese partner-
landen schaadt. De Duitse regering ver-
wierp dit pleidooi.

Munitiedoorvoer
naar Guatemala

Europees Parlement stemt in met
Defensiefonds en militarisering grenzen

Half februari stemde het Europees
Parlement in met de oprichting van

het Europees Defensiefonds, dat de ko-
mende jaren garant staat voor miljarden-
subsidies voor militair onderzoek en ont-
wikkeling van nieuwe wapens. Het enige
punt waarin het Parlement substantieel
afwijkt van het oorspronkelijke voorstel
van de Europese Commissie is dat het
‘killer robots’ van de financiering uitsluit.

In de weken voor dit besluit gaf het Eu-
ropees Parlement ook groen licht voor
een forse uitbreiding van Frontex, het
Europese grensbewakingsagentschap.
Frontex krijgt versneld meer mensen,
waaronder een staand grensbewakers-
korps waar EU-lidstaten personeel voor
moeten afstaan, en materieel, onder meer
door het instellen van een budget voor
(militaire) aankopen. Daarnaast wordt
de mogelijkheid geopend dat (bewapen-
de) Frontex-grenswachten actief worden
op het grondgebied van derde wereld lan-
den. Dit kon al bij landen die grenzen aan
de EU, maar nu kan dit overal. Met Mace-
donië en Servië werden vorig jaar al ak-
koorden gesloten, waarbij in het geval
van Macedonië expliciet werd vastgelegd

dat Frontex-personeel strafrechtelijke
immuniteit geniet voor het handelen in
Macedonië.

Het Europees Parlement gaf daarnaast
ook instemming met het oprichten van
het nieuwe Integrated Border Manage-
ment Fund. Vanuit dit fonds, dat 7,1 mil-
jard euro ter beschikking krijgt, zullen in
de periode 2021-2027 subsidies verstrekt
worden aan alle EU-lidstaten om grens-
bewaking te versterken. Daarmee draagt
dit fonds bij aan een verdere militarise-
ring van de grenzen en winstmogelijkhe-
den voor de wapenindustrie.

Met dank aan Martin Broek

Het Nederlandse beleid inzake door-
voer van wapens, via met name

Schiphol en Rotterdam, blijft losse eind-
jes houden. Nadat in 2017 al zonder pro-
blemen grote hoeveelheden munitie naar
Togo en El Salvador doorgevoerd konden
worden, ondanks de slechte mensen-
rechtensituaties in die landen, was het in
september 2018 de beurt aan Guatemala.
Dit land kampt met toenemende druk op
mensenrechten en geweld tegen de in-
heemse bevolking. Toch gaf Nederland
toestemming voor de doorvoer van ruim
een miljoen kogels voor kleine wapens
vanuit Tsjechië. Waar de regering naar
aanleiding van een eerdere probleemzen-
ding naar Saoedi-Arabië nog toezegde
met dat land in gesprek te gaan, ver-
schuilt het zich nu weer achter het argu-
ment dat het vertrouwen heeft in het be-
leid van Tsjechië als mede-EU-lidstaat.

FONDS VREDESPROJECTEN
HEEFT U NODIG!

Nog altijd voeren er mensen actie voor
vrede. Zij kunnen uw steun goed
gebruiken! Fonds Vredesprojecten
steunt kleine radicale vredesacties aan
de basis. Help mee.

IBAN  NL54 INGB 0004738565
t.n.v. Fonds Vredesprojecten
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Economie en geweld (2)
In het vorige nummer van VredesMagazine
verscheen de eerste aflevering van de
samenvatting die Mark Akkerman en Greetje
Witte-Rang op verzoek van de redactie maakten
van hun document over de relatie tussen
economie en geweld (zie tinyurl.com/
stopeconomie-geweld).  In die eerste aflevering
ging het met name over onrechtvaardige
economische verhoudingen als oorzaak van
oorlog en geweld. In deze tweede en laatste
aflevering gaat het over de rol van de militaire
industrie als aanjager ervan.

Naast een helaas breed verspreid
blind vertrouwen in geweldda-
dige antwoorden op conflic-

ten, zijn er ook belanghebbenden bij een
keuze voor een gewelddadige boven een
geweldloze benadering. De militaire in-
dustrie en alles wat daarmee samen-
hangt, is een invloedrijke economische
sector die beschikt over een omvangrijk
lobby-apparaat én over verkoopargu-
menten die velen overtuigen. Vaak wordt
daarbij ook gewezen op de vermeende
positieve effecten van wapenonderzoek

en oorlogsvoorbereiding, de zorg voor
veteranen, de hulpgelden aan landen ná
de oorlog, de bestrijding van aanslagen
in eigen land als gevolg van oorlog elders
en de verliezen die in feite geleden zijn
doordat het geld niet elders, meer pro-
ductief, is ingezet.

WERKGELEGENHEID
Het argument dat wapenproductie ‘goed
is voor de economie’ speelt een grote rol
in de lobby van bedrijven en militairen.
Van z.g. ‘Militair Keynesianisme’, het sti-
muleren van de economie door hoge de-
fensie-uitgaven, kent de geschiedenis
verschillende voorbeelden. Extra militai-
re inspanningen worden dan afgeschil-
derd als een tweesnijdend zwaard, dat zo-
wel (militaire) veiligheid als werkgele-
genheid biedt. In Nederland is herhaal-
delijk de aanschaf van F35 (Joint Strike
Fighter, JSF) gevechtsvliegtuigen bepleit
met de argumenten dat de F16 hoogno-
dig aan vervanging toe is en deze vervan-
ging, via de betrokkenheid van Neder-
landse bedrijven, extra werk oplevert.
Het CPB concludeerde echter dat het

en wapenproductie voor de economie,
zoals werkgelegenheid en de ontwikke-
ling van producten die ook voor de civie-
le economie van belang zijn. Keer op keer
blijkt uit onderzoek dat het tegendeel het
geval is, maar de argumenten blijven op-
duiken.

Militaire productie levert in de traditi-
onele rekenwijze een positieve bijdrage
aan het BNP. Kritische economen pleiten
al lang voor een berekening van het BNP
waarin economische activiteiten die
schade veroorzaken niet als positieve bij-
drage aan het BNP worden opgenomen
(zoals gebruikelijk is), maar als áfname.
Op diezelfde wijze zou een gecorrigeerd
BNP duidelijk maken hoezeer wapen-
productie, voorbereiding en het voeren
van oorlogen en andere gewapende con-
flicten schadelijk zijn voor een duurzame
en solidaire economie. Daarin zouden
niet alleen de directe kosten (zeg: de de-
fensiebegroting en de directe schade ver-
oorzaakt door geweldgebruik) meegeno-
men moeten worden, maar ook kosten
als de rentebetalingen op schulden die de
overheid moest aangaan voor de oorlog
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werkgelegenheidseffect van de F35 in
Nederland minimaal is (zie tinyurl.
com/deelname-jsf). Er komen geen ba-
nen bij, er treedt alleen een verschuiving
van banen op. Onderzoek in de VS toont
aan dat iedere miljard besteed aan mili-
taire zaken veel minder banen oplevert
dan besteed aan zaken als onderwijs, ge-
zondheidszorg en groene energie; in
sommige sectoren gaat het wel om twee
keer zoveel banen. En in haar rapport Be-
veilig de winst. Hoe de wapenindustrie het
Europees defensiebeleid kaapt (zie tiny-
url.com/wapenhandel-winsten) laat de
Vlaamse vredesorganisatie Vredesactie
zien, dat het Europees Defensie Agent-
schap de bijdrage die de wapenindustrie
levert aan het BBP rooskleuriger voor-
stelt dan die in werkelijkheid is, waarbij

bovendien duidelijk wordt dat die bij-
drage vooral geleverd wordt door de wa-
penexport.

Die wapenexport is voor wapenbedrij-
ven essentieel: om de hoge Research &
Development kosten van hun eigen wa-
pens te drukken moeten Westerse landen
zorgen dat hun defensie-industrie een
brede afzet heeft zodat de investeringen
terugverdiend kunnen worden. Daarom
worden marketingmiddelen ingezet (on-
der andere financieringsinstrumenten
zoals exportkredietverzekeringen – gega-
randeerd door de overheid!) om nieuwe
afzetmarkten voor dure militaire techno-
logie te vinden. Nieuwe EU-financiering
voor ontwikkeling en productie van wa-
pens (European Defence Fund) is mede
gericht op het verbeteren van de interna-
tionale concurrentiepositie van de Euro-
pese militaire industrie.

Dit leidt tot nog meer verspreiding van
wapens, en tot verhoging van defensie-
budgetten ten koste van sociale uitgaven
in veel niet-westerse landen. Het UNDP
stelt dan ook dat militaire uitgaven van
ontwikkelingslanden een obstakel vor-
men voor het behalen van ontwikke-
lingsdoelen.

De wapenindustrie heeft er belang bij
dat de geproduceerde wapens ook ge-
bruikt en vervangen worden. Dat wil zeg-
gen: de sector heeft er belang bij dat er
oorlogen gevoerd worden en blijven
worden. De groei- en vernieuwings-
dwang die ook de civiele economie kent,
is in deze sector in extreme mate werk-
zaam, met een verwoestender effect dan
in de civiele industrie: ieder nieuw ont-
wikkeld wapen bij de (potentiële) vijand
maakt nieuw onderzoek en de vervan-
ging van ‘dus’ verouderde wapens nood-
zakelijk.

WAPENLOBBY
Zowel in de VS als in de EU is sprake van
een machtige lobby van wapenprodu-
centen. Vredesactie beschrijft in het ge-
noemde rapport hoe de EU er in 2016 toe
overging om (voor het eerst) rechtstreeks
militair onderzoek te financieren, in de
zogenaamde ‘Preparatory Action on De-
fence Research’ (PADR), waarvan de op-
zet sterk door de wapenindustrie beïn-
vloed werd en dat een budget van 90 mil-
joen euro kreeg. Onderzoek van de wa-
penindustrie dat in het kader van PADR
plaatsvindt, wordt voor 100% door de
EU gefinancierd, maar de onderzoeksre-
sultaten zijn voor 100% het eigendom
van de wapenbedrijven. Verder stelde de
Commissie de oprichting voor van een
Europees Defensie Fonds met een budget
van meer dan 40 miljard euro voor on-
derzoek, ontwikkeling en aankoop van
wapentechnologie. De onderhandelin-
gen binnen de EU zijn nog gaande, maar
het is nagenoeg zeker dat dit fonds inder-
daad opgericht gaat worden.

Bijzonder is ook dat lidstaten de aan-
koop van wapens via het Europees defen-
siebudget niet moeten meenemen bij het
vaststellen van het begrotingstekort. Vre-
desactie concludeert: ‘Met andere woor-
den, lidstaten moeten besparen op sociale
voorzieningen, onderwijs, justitie en ge-
zondheidszorg om de EU begrotingsnor-
men te halen. Maar miljarden uitgeven
aan nieuwe wapensystemen wordt be-
loond’.

Er zijn trouwens veel meer economi-
sche sectoren die belang hebben bij con-

flicten. Dat werd heel duidelijk in de oor-
log in Irak: beveiligingsbedrijven, bedrij-
ven die diensten verlenen aan het leger,
bouwbedrijven die de wederopbouw
vorm geven, bedrijven die profiteren van
prijsstijgingen door destabilisatie (zoals
de oliesector). Voor een deel betreft het
hier taken die tot voor kort behoorden
tot het ‘geweldsmonopolie’ van de staat
en die nu zijn uitbesteed. Naomi Klein
beschrijft dit helder in haar boek De
shock doctrine over het ‘rampenkapitalis-
mecomplex’: de oorlog is een lucratieve
markt geworden, net als de wederop-
bouw.

Het vertrouwen op geweld (mede ge-
voed door de wetenschap dat daaraan
verdiend kan worden) vermindert ook
de mogelijkheden van een geweldloze
conflictoplossing. Een gevolg daarvan is
dat het R2P-concept van de VN (de Res-
ponsibility to Protect, in september 2005

overeengekomen om bevolkingen te be-
schermen tegen genocide, oorlogsmis-
drijven en dergelijke) vooral militair
wordt ingevuld, terwijl het concept na-
drukkelijk aandringt op geweldpreventie
en het inzetten van niet-militaire pressie-
middelen. In het onderzoek naar de mo-
gelijkheden van geweldloze conflictpre-
ventie en -oplossing en de toepassing er-
van wordt, in vergelijking tot de militaire
benadering, weinig geïnvesteerd.

Wie dit hele veld overziet, kan niet an-
ders dan concluderen dat de wapenin-
dustrie forse invloed heeft (of beter:
wordt gegund) op de inrichting van het
Europese (veiligheids)beleid. Het belang
van deze bedrijven is niet een duurzame
vrede, maar afzet van producten. Een
duurzame en vreedzame samenleving is
daarmee verder weg dan ooit.

Mark Akkerman, Stop Wapenhandel
Greetje Witte-Rang, Kerk en Vrede

Lidstaten hoeven

aankoop van wapens via

Europees Defensiefonds

niet mee te nemen in het

begrotingstekort

Samen met de in het vorige
VredesMagazine geplaatste eerste

aflevering vormt dit tweede deel een
samenvatting van de actualisering van een
tekst die in 2012 door een groep vredesmensen
was geschreven voor het Platform Duurzame
en Solidaire Economie (PDSE). Mensen die zich
inzetten voor duurzame vrede, zijn immers
gewend om daarbij ook kritisch te staan
tegenover het heersende economisch denken.
Maar de vraag is of het omgekeerde ook geldt:
staan mensen die een ander soort economie
voorstaan, ook kritisch tegenover het huidige
defensiebeleid? Het is in ieder geval wél zo, dat
de kritische geluiden over de economie die je
tegenwoordig hoort bijna niet over defensie
gaan. Volgens de auteurs zijn die twee
onderwerpen niet te scheiden.
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Niet alle stemmen tellen
in Oost-Congo

Op 30 december 2018 vonden in de
Democratische Republiek Congo verkiezingen
plaats, na twee jaar taaie obstructie van
president Kabila. De katholieke bisschoppen-
conferentie (CENCO) had een waarnemers-
missie afgevaardigd. Deze beschikte over
computerapparatuur waarmee ze de eind-
uitslag kon vaststellen, nog vóór de uitslag
van de nationale kiescommissie.

sidentskandidaten Martin Fayulu, Félix
Tshisekedi en de ‘kroonprins’ van Joseph
Kabila, Ramazani Shadary, was de eerste
in Oost-Congo duidelijk favoriet. Op 6
december werd Fayulu in Beni en Bu-
tembo door een extatische menigte ont-
vangen als de ‘soldaat van het volk’, die in
Kinshasa voorop had gelopen in de de-
monstraties om de weigerachtige Kabila
tot het houden van verkiezingen te dwin-
gen.

Maar het liep anders: op 23 december
besloot de nationale kiescommissie, dat
in de regio Beni/Butembo geen verkie-
zingen zouden plaats vinden. Argument:
de ebola-epidemie die heerste in de regio.

AFGELAST
Ebola heerste toen al drie maanden,
vooral op het platteland van het district
Beni. Mede ten gevolge van de onvei-
ligheid was het de medische diensten niet
gelukt de ziekte volledig onder con-
trole te krijgen: er waren al 350 doden
en nog steeds waren er nieuwe gevallen.
Maar het leven ging door, de winkels wa-
ren open, de kinderen gingen naar
school.

Toen de verkiezingen in de regio wer-
den afgelast begreep de bevolking direct
wat daar achter zat: de kiescommissie,

CENCO wees Martin Fayulu on-
dubbelzinnig aan als overwin-
naar met circa 60% van de

stemmen. Maar bij de officiële uitslag
was op frauduleuze wijze Fayulu’s per-
centage tot de helft verminderd, zodat
Felix Tshisekedi de winnaar werd.

Op 24 januari, de dag dat Tshisekedi in
de Congolese hoofdstad Kinshasa wordt
beëdigd als nieuwe president, heerst in
Oost-Congo, in de regio van Beni en Bu-
tembo, vooral bitterheid. Opnieuw heb-
ben daar moordenaars toegeslagen en
onschuldige mensen als beesten afge-
slacht.

In deze regio, die grenst aan Oeganda,
zijn dergelijke moordpartijen schering
en inslag, ondanks de aanwezigheid van
soldaten van het regeringsleger, de
FARDC, en van de VN-vredesmacht Mo-
nusco. Ze worden steevast toegeschreven
aan de ADF (Allied Democratic Forces),
een rebellengroep die zijn origine heeft
in buurland Oeganda. Verdreven uit hun
vaderland hadden ze zich gevestigd in het
noordoostelijk deel van Congo, waar ze
zich in leven hielden met smokkel en
stroperij. Ze zijn echter al enkele jaren
geleden uiteengejaagd en verdreven; hun
toenmalige leider zit in Oeganda.

Wie precies achter de moorddadige
pseudo-ADF zitten blijft onduidelijk en
het feit dat overvallers soms in uniform
van het Congolese leger opereren heeft
ertoe bijgedragen dat de bevolking alle
vertrouwen in de regering in Kinshasa en
in de legerleiding verloren heeft.

‘Alternance démocratique’, radicale
verandering, vooral vrede en veiligheid,
is waarnaar de bevolking hartstochtelijk
verlangde bij de nadering van de verkie-
zingen van 30 december. Van de drie pre-

die het beleid van de regering uitvoerde,
had een andere agenda.

De 1 miljoen kiesgerechtigden van de
regio zouden zich massaal uitspreken te-
gen de regering, ze werden dus nu door
‘Kinshasa’ met één pennenstreek buiten-
spel gezet.

Tenslotte organiseerden de gezamen-
lijke ngo’s zelf verkiezingen met het ma-
teriaal dat reeds was aangevoerd, schrif-
telijk dus, zonder gebruik van de gehate
stemmachines. De uitslag was in de lijn
van de verwachtingen: van de 72.290 uit-
gebrachte geldige stemmen gingen
slechts 234 naar de kandidaat van Kabila.
Maar deze stemmen telden niet mee.

Landelijk gingen overigens de meeste
stemmen naar Martin Fayulu, maar Tshi-
sekedi werd door Kabila aangewezen als
zijn opvolger; naar de titel van een ro-
man van de Congolese schrijver Bofane:
Mathematiques Congolaises! (rekenkun-
de op z’n Congolees).

Nico Dekker, Nelly Koetsier
CongoNed
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Het boek kan op verschillende
manieren worden beoordeeld.
Een spannend moordverhaal,

een stoere bekentenis van een schuldig
mens maar ook als een politieke verdedi-
ging. Ik zal de plot helemaal verraden,
maar er gelijk aan toevoegen dat veel vra-
gen overblijven.

Het is een spannend moordverhaal ge-
worden in de oorlogsstad Kaboel met een
Nederlandse commando in de hoofdrol.
Afgezien van heel veel vloeken en solda-
tenjargon dat bijdraagt aan de authenti-
citeit, maar wel een wat scherpere redac-
tie had gemogen, is het spannend en
overtuigend zoals een moordverhaal, een
krimi of een verhaal van een speciale
agent kan zijn.

Kroon’s gevoel van mannelijkheid is
geschokt. Hij is door een vaag gebleven
figuur, tijdens zijn onduidelijke en solo
uitgevoerde werkzaamheden, gevangen
genomen en zeer hardhandig verhoord,
waarbij hij ook verkracht is. De dader
heeft de medewerking van eenheden van
het Afghaanse nationale leger die hem in
ieder geval bij de arrestatie van Kroon
niets in de weg leggen. Kroon wordt van
heling beschuldigd. Hij rijdt in een huur-
auto, die zonder dat hij het weet gestolen
is. Dat lijkt me een beginnersfout in de
wereld van speciale operaties, maar goed,
zo ging het. Zegt hij. Kroon houdt tegen
de mensen die hem arresteren vol dat hij
medewerker van de Nederlandse ISAF-
missie is. In werkelijkheid is Kroon belast
met de leiding over een speciale operatie
die verder niet wordt toegelicht. Hij gaat
er vanuit dat de bendeleider hem ver-
denkt van spionage en daarom een kei-
hard verhoor – lees: marteling – oplegt.

De ontvoerders hebben tijdens dat ver-
hoor toch de ambassade gebeld om te
melden dat ze iemand hebben die moet
worden opgehaald. De gevangenneming
is daarom bekend bij de Nederlandse au-
toriteiten. Kroon wordt vervolgens door
een Afghaanse medewerker van de Ne-
derlandse ambassade opgehaald. Kroon
heeft het oponthoud na afloop gemeld
maar zonder vermelding van het geweld-
dadige verhoor noch van de verkrach-
ting.

De reden  van zijn zwijgzaamheid is

dat de gebeurtenissen niet zo lang duur-
den als zij aanvoelden. Hij had de indruk
dat de martelingen heel lang hadden ge-
duurd en dat hij dus als vermist te boek
zou staan en daarom heel wat uit te leg-
gen had. Als het besef doordringt dat het
maar een kort oponthoud was, besluit
Kroon de belangrijkste gebeurtenissen te
verzwijgen en het geval te doen voorko-
men als een ongelukkig oponthoud. Hij
is er van overtuigd dat de operatie ophef

Een betrouwbare
kroongetuige, of...

Marco Kroon is de gelauwerde beroepsmilitair
die begin 2018 opbiechtte in 2007 een Afghaan
te hebben vermoord en toegaf daarvan nooit
melding te hebben gemaakt. Heel het
afgelopen jaar waren er krantenpublicaties
over deze onthulling. Het onlangs uitgekomen
boek Kroongetuige vertelt de gebeurtenissen
zoals Kroon zich die herinnert en zoals ze door
de censuur van defensie zijn getolereerd.
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zal veroorzaken,‘het lekt toch uit’ en wel-
licht zal worden afgeblazen door ‘Den
Haag’. Dat wil hij voorkomen.

Later, malend over zijn ervaringen, be-
sluit hij de man te gaan arresteren en
hem in de gevangenis te krijgen. Kroon
zoekt hem en krijgt ook de indruk dat de
man hem zoekt en dat hij wil doordrin-
gen op het Nederlandse terrein in Ka-
boel. Of dat reëel is, wordt niet duidelijk.
Op een avond besluit Kroon dat de arres-
tatie nú moet gebeuren. Hij treft de man
ook, onverwacht, bij een klein check-
point. De gezochte man wordt begeleid
door één bewaker. De bewaker gaat er
echter van door als de situatie uit de hand
loopt en Kroon de man – onbedoeld, kan
hij niet nalaten te herhalen – doodschiet.
Hij doorzoekt zijn zakken en treft allerlei
(Afghaanse, Pakistaanse, Iraanse) identi-
teitspapieren aan die duidelijk maken dat
het een figuur is op de rand van een of
andere geheime dienst en de maffia. Bij
de stukken treft hij ook een serie foto’s
aan van mensen die op dezelfde
martel/verkrachtingstafel hebben gele-
gen als Kroon. Zij hebben het er slechter
van afgebracht. Hij vernietigt dit alles
voordat hij terug gaat naar zijn basis,
waar ze denken dat hij een avondvisite
aan de Australische collega’s aflegde. Hij
besluit ook te zwijgen over dít voorval. In
dienst van Nederland. Zegt hij. De dood
van de man en het meenemen van zijn
papieren is Kroon niet genoeg. Want hij
besluit ’s mans wapen leeg te schieten in
zijn kruis. Daarmee wordt het verhaal
pathologisch. Door deze daad wordt de
intentie dat hij op arrestatie uit was niet
geloofwaardiger.

POLITIEKE UITSPRAKEN
Als er met grote letters ROMAN op het
boek had gestaan, was er geen vuiltje aan
de lucht geweest. Marco Kroon kan wel
stoer schrijven. Er lijkt me zeker een
markt voor dit soort militaristische ma-
choverhalen die passen bij de eigentijdse
oorlogsvoering waarin Nederland zich
de afgelopen 20 jaar heeft gestort. Het
maakt eigenlijk niet uit of het waar is, het
kan zeker waar zijn. Kroon wil echter
goedkeuring voor deze daden, want hij
doet het voor ons, voor Nederland en
‘zijn meisje en zijn kids’. Dat is het natio-
nalistisch-sentimentele kader dat dit
boek onverteerbaar maakt. Marco Kroon
heeft de behoefte om openbaar te biech-
ten en vooral om vergeving te krijgen van
de Nederlandse staat en vooral van de
Nederlandse lezer. Voor Kroon is het

daarmee behalve een psychotherapeu-
tisch project ook een politieke verhaal
geworden.

Er worden door het werk ook allerlei
serieuze vragen opgeroepen, waarvan
verondersteld mag worden dat het mi-
nisterie en zeker de MIVD die ook heb-
ben gesteld. De antwoorden daarop wor-
den niet publiekelijk beantwoord en dat
is onbevredigend. Wat zijn de gevolgen
voor de veiligheid van Nederlandse mili-
tairen of het Nederlands grondgebied
van dit soort strapatsen? Zouden er in
Afghaanse of andere kringen geen gevol-
gen worden getrokken? Reden genoeg
voor serieus journalistiek of strafrechte-
lijk speurwerk.

caties – zijn verhaal bij een generaal ge-
meld. Hij dacht dat in vertrouwen te
kunnen doen. Bij een tweede gesprek was
een hoge burger van defensie aanwezig
die verklaarde het OM in te schakelen.
Dat leidde tevens tot een vertrouwelijke
melding aan de Kamer in de eerste dagen
van 2018. Omdat Kroon en Knoops
vreesden dat het verhaal nu helemaal zou
uitlekken, besloten zij begin januari 2018
het verhaal in het openbaar te vertellen,
maar met zware beperkingen. Dat leidde
overigens tot het beëindigen van de ja-
renlange geheime missie in Kaboel.
Kroon zelf vermoedt dat de missie al lang
was beëindigd, ook nogal slordig, maar
hij voelde zich geestelijk belast. Dat alles
leidde tot gedoe onder leden van het
Korps Commando Troepen (KCT),
waarbij ‘een advocaat’ (dat moet Michael
Ruperti zijn, GvL) door Kroon beschul-
digd wordt van stemmingmakerij. Ook
deze al langer duidelijke spanningen in
het KCT moeten door de legerleiding
worden bezworen. Een corps dat steeds
belangrijker wordt bij de oorlogsplannen
van het ministerie van defensie mag niet
aan onderlinge spanningen lijden. Aan-
genomen mag worden dat publicatie van
dit werk geen navolging verdient. Com-
mando’s die gaan ‘marcokronen’. Of ge-
beurt het al en zijn ze te stoer om er dit
soort publicaties van te maken?

Het boek is een bewijs van de nood-
zaak van een diepgaande politieke dis-
cussie over speciale operaties en Neder-
lands optreden in de permanente oorlog.
Het blijkt dat ook geheime oorlogvoe-
ring binnen speciale operaties mogelijk
is. Dat is heel ongewenst. Het idee van
Knoops om een aparte voorselecterende
commissie te vormen, moet dan ook
worden bestreden. De permanente oor-
logvoering mag geen parapolitieke struc-
turen opleveren van lieden die geheimer
dan geheim zijn.

Guido van Leemput

Allerlei details die in 2018 in krantenartikelen
worden gepubliceerd, komen niet in het boek
voor. Zie daarvoor bijvoorbeeld. De Telegraaf;
24 februari 2018. Het jaar van het geheim. Volks-
krant 9 mei 2018. Defensie vindt geen bewijs voor
ontvoering Kroon, Willem Feenstra, Natalie
Righton, Wil Thijssen.

Kroongetuige, tien jaar gezwegen, in dienst van

Nederland. De schokkende onthulling van een

lang bewaard geheim. Uitgeverij Kompas,

2018, 243 pagina’s.

Het boek bevat een aantal politieke
stellingnamen. De belangrijkste wordt
gedaan door Kroons raadsman G.J.
Knoops. Knoops constateert in het slot-
hoofdstuk ‘Verantwoording geweldsge-
bruik’ dat er een juridisch spanningsveld
bestaat op het gebied van de verantwoor-
ding van geheime operaties. “Hoe kan
het Openbaar Ministerie het optreden
van een militair tijdens een dergelijke ge-
heime missie beoordelen, als het gaat om
geweldsaanwending, als niet alle feiten
op tafel kunnen en mogen komen?” Een
reële vraag. Knoops stelt voor om de
meldprocedure aan te passen. Hij wil een
“specifieke toetsingscommissie waarin
militair-operationele experts naast onaf-
hankelijke juristen zitten, die met toe-
gang tot alle staatsgeheime informatie
het handelen van de militair toetsen al-
vorens het OM überhaupt in beeld
komt.”

De aanleiding hiervoor is de ervaring
van Marco Kroon. Kroon heeft begin
2017 – dus een jaar vóór de eerste publi-
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de RIF

In “Daar komen de helmen” uitgegeven door

Uitgeverij Jurgen Maas schetst de

Rotterdamse kunstenaar Mohand Abttoy een

indringend beeld van de geschiedenis van de

Rif na de onafhankelijkheid van Marokko. Dat

beeld dringt zich sinds de Hirakdemonstraties

wederom op door aanwezigheid van de

talrijke veiligheidsdiensten.
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VD AMOK
Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht
030 8901341, www.vdamok.nl

VD AMOK is de voortzetting van de samenwerking tussen de
Vereniging Dienstweigeraars (VD) en het Antimilitaristies
Onderzoekskollektief (AMOK). We doen onderzoek op het gebied
van oorlog en vrede en leveren zo een bijdrage tot een radicale
vredesbeweging in de vorm van berichtgeving en analyses. Voor
VredesMagazine maken wij de onderzoeksdossiers.

Giften ter ondersteuning van ons documentatiecentrum
en kantoor (waar ook Vredesmagazine wordt gemaakt) zijn
welkom op NL28INGB 0005 5676 07 t.n.v. VD AMOK Utrecht.

Twitter: @keesamok sinds vijf jaar vrijwel dagelijks tweets over
kernwapens, wapenhandel en militaire interventies.

Blog: troepenbewegingen.blogspot.nl – enkele malen per week
berichten over militaire bases, troepenverplaatsingen, bewapening
en geheime diensten.

HAAGS VREDESPLATFORM
Secretariaat: Jan Bervoets, Valkenboskade 461,
2563 JC Den Haag, tel 070-3922102
e-mail: jan.bervoets@casema.nl
website: www.haagsvredesplatform.nl

VREDESBEWEGING PAIS
Vredesbeweging Pais is de Nederlandse tak
van War Resisters’ International. Onze wortels
gaan terug tot de Eerste Wereldoorlog.

Vredesbeweging Pais staat voor het ideaal van een wereld zonder
oorlog en voor een geweldloze, duurzame en rechtvaardige samen-
leving. We zijn daarvoor op vele manieren actief in Nederland en
via de WRI in de hele wereld. Wilt u lid worden, ons steunen of zelf
meedoen, kijk dan op: www.vredesbeweging.nl of bel:

015-7850137. Twitter: @vredesbeweging
Facebook: facebook.com/vredesbeweging

STOP DE WAPENWEDLOOP
Stop de wapenwedloop is van oorsprong een
"samenwerkingsverband", ontstaan bij de
opkomst van de massabewegingen, zoals
tegen de neutronenbom aan het eind van de
jaren zeventig jaren en die tegen de plaatsing
van kruisraketten, bijna 30 jaar geleden. 

Het vraagstuk van de strijd tegen oorlog heeft vele facetten. Hoe
oorlog bestreden moet worden, daarover zullen wel verschillende
benaderingen blijven bestaan. Maar deze strijd moet wel
plaatsvinden, en daartoe blijft een boven partijen en richtingen
uitstijgende vredesbeweging een noodzaak.

WILPF- WOMEN’S INTERNATIONAL
LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM 
Laan van Nieuw Oost-Indië 252,
2593 CD, Den Haag tel: 070 3974682
(secretariaat) of 0345 615105 (penningmeester),
e-mail: info@wilpf.nl

HUMANISTISCH VREDESBERAAD
Postbus 235, 2300 AE Leiden, 06-47139247,
e-mail: info@humanistischvredesberaad.nl
website: www.humanistischvredesberaad.nl

Voor de komende activiteiten zijn donaties heel welkom.
NL29INGB0000079911 t.n.v. HVB te Alphen.

Het HVB wenst u vrede in 2019.
Wij zoeken versterking voor het bestuur, iets voor u?

Postbus 235, 2300 AE Leiden, tel: 0647139247

Het Vredesmagazine en zijn organisaties

Wilt u het nieuws van en voor de
vredesbeweging sneller en uitgebreider?
Abonneer u dan gratis op onze

e-mailnieuwsbrief VredesNieuws via:
www.vredesbeweging.nl/nieuws/
aanmelden.php

VredesNieuws

VredesMagazine wordt gratis
toegezonden aan leden van het
HVP, Pais en ook aan donateurs
van Stop de Wapenwedloop en
VD AMOK. Als u Vredes-
Magazine regelmatig op uw
deurmat wilt vinden kunt u dus
lid of donateur worden van een
of meer van deze organisaties.
Zie de beschrijvingen op deze
pagina. Een abonnement
zonder ergens lid of donateur
van te worden is ook mogelijk
via opgave aan:
VredesMagazine, Ezelsveldlaan
212, 2611 DK Delft of
info@vredesmagazine.nl

Abonnee
worden
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•Europese defensie en de verkiezingen•
•Grijpt de EU naar de bom?•

•Op weg naar een Europese grootmacht•
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Het boek bestaat uit twee delen.
Eerst worden de grote lijnen
van de nieuwe EU-strategie be-

schreven en de ontstaansgeschiedenis tot
en met het Verdrag van Lissabon bestu-
deerd. Ook komt hier de druk van expan-
sie die EU op zijn omgeving uitoefent
aan de orde. Een aantal Europese militai-
re operaties die de afgelopen twintig jaar
hebben plaatsgevonden worden beschre-
ven.

Het tweede deel analyseert de militair-
industriële vormgeving van het externe
veiligheidsbeleid van de EU, zoals die
zich de laatste twee jaar heeft ontwikkeld:
de permanente versterkte samenwerking
op het gebied van defensie (PESCO), het
kader waarin de nationale defensiebe-
grotingen worden gedwongen (CARD)
en de Europese fondsen die het gezamen-
lijke militaire beleid moeten ondersteu-
nen (EDF). Vervolgens worden belem-
meringen voor het ontstaan van een Eu-
ropese militaire supermacht en de my-
thologie die daaromheen heerst bekeken.

GROUP ON GRAND STRATEGY
Het boek begint sterk, door de schijnwer-
per te richten op een bij het grote publiek
vrijwel onbekende, maar invloedrijke
groep personen die zich hebben verenigd
in de Group on Grand Strategy. De groep
is in 2011 opgericht door James Rogers
(momenteel werkzaam bij de Henry
Jackson society, een radicaal-conserva-
tieve Britse denktank) en Luis Simón van
het Europa-instituut van de Vrije Uni-
versiteit Brussel. Op het moment van op-
richting zitten in de adviesraad mensen
van belangrijke Europese onderzoeksin-
stituten, zoals het Belgische Egmont In-

stituut, de Duitse Bertelmann Stiftung en
het Institute for Security Studies (ISS)
van de EU. Volgens Haydt en Wagner is
de groep van grote invloed geweest op de
formulering van de Globale Strategie
voor Buitenlandse en Veiligheidspolitiek
van de Europese Unie (EUGS – 2016),
die de start vormde van de huidige op-
bouw van een gezamenlijke Europese
militaire politiek. Deze strategie verschilt
qua toonzetting hemelsbreed van zijn
voorganger uit 2003. Had deze laatste een
“triomfalistisch-optimistische” kleuring,
de versie van 2016 wordt gekenmerkt
door een “duidelijk duistere beoordeling
van de situatie”.

De groep geostrategen vatte hun visie
bondig samen in een manifest met de
volgende elementen:
– De hegemonie van het Westen wordt

bedreigd;
– De nieuwe conflicten tussen de groot-

machten leiden tot de terugkeer van de
machtspolitiek tussen staten;

– De neergang van de Verenigde Staten
hoeft niet tot een Atlantische breuk te
leiden;

– Militaire middelen in de machtspoli-
tiek hebben een meerwaarde;

– De militarisering is het nieuw inspire-

rende grote verhaal voor Europa;
– De noodzaak voor een geostrategie

van de Europese Unie, bestaande uit
het afbakenen van een maximale in-
vloedssfeer en het verijdelen van de
opkomst van mogelijke rivalen.

Deze Grand Strategy voor de EU vereist
het scheppen van een eigen invloedssfeer,
Grand Area genoemd. Dit is urgent, om-
dat de aandacht van de VS steeds meer
naar het oosten verschuift en daarmee
een machtsvacuüm creëert. In de ogen
van de groep experts omvat deze sfeer
grote delen van Afrika, de olierijke regio
rond de Kaspische Zee en het Midden-
Oosten en de scheepvaartroutes naar
Azië, die vanwege hun belang voor im-
port van grondstoffen en warenexport
moeten worden beschermd. Daarom
moet deze hele Grand Area via een net-
werk van Europese militaire bases wor-
den bestreken, een “voorwaartse militai-
re presentie” van de EU.

EU-VEILIGHEIDSPOLITIEK
Het signaleren van het bestaan en de
denkbeelden van een dergelijke geopoli-
tiek gezelschap binnen vooraanstaande
Europese politiek-wetenschappelijke in-
stituten is natuurlijk van groot belang.
De volgende vraag is hoeveel invloed de-
ze groep experts heeft uitgeoefend. Daar-
voor verwijst het boek allereerst naar de
al genoemde Globale Strategie voor de
EU, waarvoor leden van de groep belang-
rijk voorwerk in de vorm van studies
hebben verricht. Daarnaast wordt de
aandacht gevestigd op een belangrijke
strategische adviseur van de opeen-
volgende Hoge Vertegenwoordigers voor
de EU-veiligheidspolitiek Solana en
Ashton. Deze man, Robert Cooper, is te-
vens actief binnen de European Council
on Foreign Relations, een broedplaats
voor nieuwe ideeën binnen de EU. Hij
heeft al sinds de jaren negentig stand-
punten die nauw verwant zijn aan die
van de Group on Grand Strategy en is
vooral bekend geworden door zijn theo-
rie over de twee componenten van het

In dit boek wordt gesteld dat het ideaal van de
EU als civiele supermacht, zoals dat in het
verleden werd gehuldigd, voorgoed tot het
verleden behoort. In plaats daarvan is de
opbouw van Europa als militaire macht
gekomen, hetgeen door de auteurs geopolitiek
geduid wordt in de formule: Wereldmacht =
Expansie + Militarisering.

De EU op weg naar een
militaire grootmacht
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postmoderne imperialisme. Enerzijds
het vrijwillige imperialisme van de glo-
bale economie, een stelsel van regels die
worden bewaakt door de internationale
instituties zoals IMF en Wereldbank. An-
derzijds een meer directe machtsuitoefe-
ning met militaire middelen, die hij het
imperialisme van de omgeving noemt en

dat wordt toegepast op staten die zich
niet aan deze regels willen houden.
Haydt en Wagner noemen hem de mis-
sing link tussen de expliciet geopolitieke
concepten en de “eerder impliciete echo
daarvan in zeer officiële strategiedocu-
menten”.

VERSNELLING
We hebben hier niet te maken met een
conspiratietheorie, waarbij een geheime
groep achter de schermen aan de touw-
tjes trekt, maar met een analyse van de
invloed van personages uit invloedrijke
Europese instituten op de verwoording
van het beleid. Heel vergelijkbaar met de
invloed van denktanks op het militair-
industriële complex in de VS of de rol die
een groep van belangrijke personen uit
de wapenindustrie heeft gespeeld bij de
formulering van het militair-industriële
beleid van de EU. De proef op de som is
dan dat de feitelijke politiek van de EU
steeds meer in de aangeduide richting
gaat, weg van het oorspronkelijke civiele
ideaal.

Een versnelling in dit proces treedt op
vanaf 2014. De auteurs noemen drie fac-

toren die hier aan hebben bijgedragen:
1. De omslag in Duitsland van een tot

dan toe om historische redenen ver-
klaarbare cultuur van militaire terug-
houdendheid naar een interventiecul-
tuur.

2. De aankondiging van de Brexit, die het
mogelijk maakt plannen die jarenlang

door de Britten werden tegengehou-
den (vanwege hun belang bij de NA-
VO) eindelijk te gaan doorzetten.

3 De verkiezing van president Trump,
die de voorstanders van een militarise-
ring binnen de EU de wind in de zeilen
blies.

Na de zomer van de Brexit zien we dan
een razendsnelle reeks van plannen,
waarvan de eerste fase naar de vergader-
plaats van de Europese Raad van die
herfst bekend staan als de ‘Agenda van
Bratislava’. Dit proces omvat het ver-
plichtend afgesproken financiële kader,
de zich steeds vermeerderende projecten
van PESCO, de financiering via het EDF
en het embryonale Europese operatione-
le militaire hoofdkwartier. In 2025 moet
dit leiden tot een volgroeide ‘Europese
Defensie-Unie’. Deze doelstelling is ge-
formuleerd door de voorzitter van de Eu-
ropese Commissie Juncker, waarbij op-
valt dat het lastig is een recente definitie
van dit begrip te vinden. Vaak lijkt de
term gebruikt te worden als synoniem
van PESCO of het eindresultaat ervan.

Na het hele proces systematisch te heb-
ben beschreven (voor zover mij bekend

de eerste keer dat zoiets kritisch gebeurt)
gaat het boek over tot een realiteitscheck.

VOORKEUR
Ten eerste is er de positie van de VS en de
Atlantische relatie. Er is vrijwel niemand
die pleit voor een breuk met de VS, ook
niet met de VS van Trump. Er is daaren-
tegen een duidelijke voorkeur in Europe-
se politieke kringen om samen met de
Amerikanen tegen China op te trekken.
In het boek wordt gesproken over het au-
tonome Europese militaire apparaat als
een soort herverzekering voor het geval
de Atlantische relatie toch stuk gaat, niet
om dit proces te forceren.

Ten tweede zijn er de Duits-Franse te-
genstellingen, bijvoorbeeld de angst van
Duitsland om als helper te worden ge-
bruikt voor het veiligstellen van de afta-
kelende voormalige Franse koloniale be-
langen in Afrika en de concurrentie tus-
sen de Franse en Duitse wapenindustrie.

Ten slotte het mogelijke verzet van de
kleinere EU-landen tegen een Frans-
Duitse hegemonie. Het boek ziet hier de
toenemende druk in de richting van be-
sluitvorming bij gekwalificeerde meer-
derheid als ondermijning van deze weer-
stand, in combinatie met de eis om mili-
tair in de pas te lopen als voorwaarde om
mee te profiteren bij de verdeling van gel-
den.

Op deze slotbeschouwing is wel wat
kritiek mogelijk. Ik zou verder willen
gaan dan de auteurs bij de waardering
van de tegenkrachten, omdat mijns in-
ziens het beeld vertekend wordt door po-
litieke stromingen die gebruik maken
van de Atlantische verwijdering onder
Trump om een al lang bestaande agenda
tot verhoging van de militaire begrotin-
gen door te zetten. En daarbij de NAVO-
belangen zorgvuldig in het oog houden.

Kees Kalkman

Claudia Haydt, Jürgen Wagner, Die Militarisierung

der EU. Editon Berolina 2018.
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Defensie, wapenindustrie en
missies buiten de grenzen

Het Europees Parlement (EP), de
Europese Commissie (EC), de
Raad van Ministers van de Eu-

ropese Unie (Raad) zijn bevoegd om be-
sluiten te nemen. Sinds het Verdrag van
Lissabon (2009) is er een gemeenschappe-
lijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB)
dat streeft naar een gemeenschappelijke
Europese defensiecapaciteit. Daarbij
werd ook het Europees Defensie agent-
schap (EDA) opgericht met als doelstel-
ling: “De lidstaten verbinden zich ertoe
hun militaire vermogens geleidelijk te
verbeteren”. EDA wordt gefinancierd
door de lidstaten, in verhouding tot hun
bruto nationaal product. In 2017 was het
budget €54 miljoen. De Raad legt de ta-
ken en de voorwaarden voor het GVDB
vast en kan een taak delegeren aan EU-
landen die daartoe bereid zijn. EU-lan-
den voeren zo’n taak uit in overleg met de
Hoge Vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheids-
beleid en moeten rapporteren aan de
Raad.

Sinds 2017 kent het GVDB het project
voor permanente gestructureerde defen-
siesamenwerking (PESCO). De focus ligt
op het gezamenlijk ontwikkelen en aan-
schaffen van materieel. Deelprojecten
worden financieel ondersteund door het
Europese Defensiefonds (EDF), dat in
2018 is opgericht met goedkeuring van
EP en de Raad. Voor het EDF heeft de EC
in het meerjarig financieel kader (2021 –
2027) €13 miljard begroot, €4,1 miljard
voor defensiegerelateerd onderzoek en
€8,9 miljard voor de ontwikkeling van
defensiecapaciteiten.

In 2018 stemde het EP in met een Eu-
ropees Programma voor Defensie Industrie
Ontwikkeling (EDIDP). Vanuit diverse
EU-budgets en via fondsen financiert de
EU zo Research & Development voor mi-
litaire doeleinden onder de noemer van
industriële ontwikkeling. Dit staat op ge-
spannen voet met het Verdrag van Lissa-

bon dat financiering van militaire pro-
jecten uit het algemene EU-budget ver-
biedt.

De European Peace Facility (EPF)
steunt sinds 2018 militaire acties buiten
de EU. Deze worden niet gefinancierd
vanuit een EU-budget. EPF is opgezet
om geld van individuele lidstaten bijeen
te brengen voor buitenlandse militaire
operaties. De Military Planning and Con-
duct Capacity (MPCC) is het permanen-
te operationeel hoofdkwartier voor mili-
taire operaties van maximaal 2.500 man-
schappen. MPCC rapporteert aan de
Raad. Sinds de start in 2017 heeft het
MPCC drie trainingsmissies geleid, in
Somalië, Mali en de Centraal-Afrikaanse
Republiek.

Op initiatief van Frankrijk zijn er bui-
ten het EU-verband snelle interventie-
machten opgezet waarin EU-landen
kunnen participeren en na de Brexit ook
het VK.

VVD: Nederlands defensiebudget naar
2%; EU moet minder afhankelijk zijn
van de VS, maar de NAVO blijft de hoek-
steen; Nederland beslist over uitzending
van militairen in EU-verband.

CDA: Wel samenwerken, maar geen
EU-leger; NAVO is belangrijkste garantie
voor vrede en veiligheid; EU-defensie is
aanvulling; altijd nationale besluitvor-
ming over deelname aan EU-missies.

D66: Ja tegen PESCO en EDA; PESCO
functioneert als het vliegwiel voor betere
en efficiëntere defensie en samenwer-
king; einddoel is een Europese krijgs-
macht die als versterkte Europese pilaar
binnen NAVO functioneert.

CU/SGP: Militaire afstemming en spe-
cialisatie via EDA; verdediging van EU-
waarden moet trans-Atlantisch beleid
zijn; snelle reactie-eenheden van de EU
(Battle Groups) moeten samenwerken
met NAVO; gebruik maken van NAVO-
hoofdkwartieren bij militaire operaties;
inzet militairen is soevereine aangelegen-
heid.

PvdA: Versterking GVDB; samenwer-
king in NAVO en VN-verband blijft van-
zelfsprekend.

SP: Zeker in tijden van gevaarlijk oplo-
pende geopolitieke conflicten, hoort de
EU zich tot het uiterste in te zetten voor
behoud van vrede en veiligheid; militari-
sering van de EU door het versterken van
de Europese oorlogsindustrie en het tot
stand brengen van een Europees leger is
daarmee in strijd; nationale democra-
tieën dienen te allen tijde exclusief over
hun eigen defensie te gaan; geen versterk-
te defensiesamenwerking tussen EU-lan-
den; het met steun van de Europese wa-
penindustrie opgerichte Europees defen-

Militaire ontwikkelingen in de EU en
In mei gaan de EU-landen naar de stembus.
De aangehaalde verkiezingsprogramma's
zijn vrijwel allemaal definitief.
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DE KWARTIERMAKERS VAN DE EU LANDEN IN
BAMAKO, MALI. FEBRUARI 2013
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siefonds, dat de kassen van de al zeer
winstgevende Europese defensie-indus-
trie spekt met subsidies voor de ontwik-
keling van nieuwe wapensystemen, ver-
dwijnt; stoppen van elke ontwikkeling
richting een Europees militair-industri-
eel complex; EU-missies alleen uitvoeren
met mandaat VN.

GroenLinks: Verregaande samenwer-
king en specialisatie van legers binnen
EU; NAVO mag Europese militaire inte-
gratie niet hinderen; zeggenschap EP
over missies; de beginselen van de Res-
ponsibility to Protect toepassen, (d.w.z.
militaire missies zijn uiterste middel na
hulp en steunmaatregelen om escalatie te
voorkomen).

PvdD: Geen nieuwe bevoegdheden
naar EU; geen EU-leger; Nederland moet
een meer autonome en kritische houding
in de NAVO aannemen; in beginsel geen
gevechtsmissies; wel missies gericht op
herverdeling natuurlijke hulpbronnen;
missies alleen onder vlag VN, met be-
houd nationale zeggenschap over de
krijgsmacht.

50plus: Uniformiteit wapensystemen
is kostenbesparend; EDF en MPCC mo-
gen niet leiden tot EU-leger; EU-defen-
siesamenwerking is aanvullend op NA-
VO; wel meer verantwoordelijkheid ne-
men in de NAVO.

FvD: Nederlands defensiebudget naar
2%; in Nederland specialistische wapens
ontwikkelen en exporteren, naar voor-
beeld van Israël.

Wapenexport
EU-landen zijn samen de tweede leve-
rancier van wapens in de wereld na de
VS. Nederland exporteert voor meer dan
een miljard. De gezamenlijke EU-landen
exporteren tientallen miljarden aan wa-
pens en wapenonderdelen.

Het VN-verdrag inzake de Wapenhan-
del uit 2013 verbiedt export naar landen
onder een wapenembargo van de Veilig-
heidsraad. De EU-gedragscode voor wa-
penexport uit 2008 verbiedt daarnaast
export die gewapende conflicten kunnen
uitlokken of verergeren. Beide overeen-
komsten worden volgens insiders slecht
nageleefd en gecontroleerd.

GroenLinks: Geen export naar landen
die mensenrechten schenden of waar ri-

AMOK OnderzoeksdossierVD

sico bestaat op gewelddadige conflicten
of onderdrukking; Wapenembargoreso-
luties van het EP worden bindend.

SP: Wapenembargo voor landen die
grootschalig mensenrechten schenden.

PvdD: Handel in wapens en investe-
ringen in de productie van wapens fors
aan banden leggen; het wapenexportbe-
leid aanscherpen.

Kernwapens
De grootste kernwapenarsenalen bevin-
den zich in de VS (6.450) en Rusland
(6.850). NAVO-landen hebben het VN-
verdrag tot uitbanning van kernwapens
van 2017 niet getekend.

Er liggen Amerikaanse kernwapens in
Nederland, Duitsland, Italië, België en
Turkije op basis van geheime militaire
overeenkomsten. Zowel nieuwe soorten
kernwapens als de geopolitieke ontwik-
kelingen vergroten de kans op inzet van
kernwapens.

De VS en Rusland hebben kortgeleden
het INF-verdrag uit 1987 opgezegd.

De regeringspartijen zeggen niets over
kernwapens. PvdA, GroenLinks, SP en
PvdD willen toetreding tot het VN-ver-
drag tot uitbanning van kernwapens.

PvdA: Compensatie voor Europese
bedrijven die handeldrijven met Iran bij
sancties van de VS.

GroenLinks: EU wordt kernwapen-
vrije zone; uitsluiting van bedrijven be-
trokken bij de productie van kernwa-
pens.

SP: Elke medewerking weigeren aan
het plaatsen van nieuwe raketten.

Denk: Afzien van de JSF en nieuwe on-
derzeeboten.

Vredesproject of
wapenwedloop

Het voorkomen van oorlog dwingt de
wereldgemeenschap na te denken over de
grondoorzaken van oorlog. De voorlo-
pers van de EU waren in eerste instantie
gericht op het bevorderen van de vrede in
Europa. Met de invoering van buiten-
lands en veiligheidsbeleid werden de ver-
dediging van het grondgebied en het be-
vorderen van vrede in de wereld geleide-
lijk belangrijke aandachtsgebieden. Het
respecteren en bevorderen van mensen-
rechten is altijd het morele kompas van
de EU en haar voorlopers geweest.

De EU is volgens WILPF bij uitstek ge-
schikt om vrede te bevorderen langs an-
dere wegen dan met militair machtsver-
toon. Zij kan de mensenrechten, wel-
vaart, gelijkheid, gezondheid, onderwijs,
wetenschap en zorg voor het milieu op
haar grondgebied en daarbuiten bevor-
deren. Dit begint met een eerlijke han-
delspolitiek en door afspraken over mi-
nimumnormen voor arbeidsomstandig-
heden, een verantwoorde productie van
goederen, milieubescherming, bescher-
ming van het klimaat, eerlijke belasting-
heffing, sociale rechtvaardigheid en cul-
turele uitwisseling.

Onzekerheid en angst over geopolitie-
ke ontwikkelingen zetten de EU op het
spoor van een nieuwe wapenwedloop
door militaire investeringen, militaire
betrokkenheid bij conflicten buiten Eu-
ropa en een groeiende wapenindustrie.
Dit is het spoor van escalatie.

Het miskent dat militaire de-escalatie
door niet-aanvalsverdragen, versterking
van de OVSE, de VN en de Veiligheids-
raad en ontwapeningsverdragen de ware
weg naar vrede is en dat investeringen
om grondoorzaken van oorlog weg te ne-
men geen bijzaak zijn, maar de hoofd-
zaak.

De meeste politieke partijen besteden
aandacht aan de noodzaak om bij te dra-
gen aan een betere wereld. De Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN
worden veel genoemd. GroenLinks stelt
dat minstens de helft van de meerjaren-
begroting van de EU bestemd moet wor-
den voor het halen van het Klimaatver-
drag van Parijs en de SDG’s. De PvdD
legt een heel expliciet verband tussen het
wegnemen van grondoorzaken en pre-
ventie van oorlog. Conflicten worden
niet alleen veroorzaakt door religieuze
tegenstellingen, maar ook door de crises
waaraan overconsumptie ten grondslag
ligt, zoals water- en voedseltekorten,
droogte en klimaatverandering en han-
dels- en belastingpolitiek, aldus de Die-
renpartij.

Han Deggeller en Ite van Dijk,
beiden actief in WILPF

EU en de verkiezingsprogramma’s
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Is dit een reactie op recente twitteracti-
viteit van de Amerikaanse president
Trump? Nee, de citaten dateren van

mei 1994 en komen uit een rapport voor
de defensiecommissie van de parlemen-
taire assemblee van de West-Europese
Unie (WEU). De WEU was een voorlo-
per van de gezamenlijke Europese defen-
siepolitiek en is later opgegaan in de Eu-
ropese Unie. De aangehaalde passages to-
nen aan dat de aandacht voor een even-
tueel Europees kernwapen niet nieuw is.

EUROBOM TOEN EN NU
In feite zijn er sinds het einde van de ja-
ren vijftig een aantal periodes van span-
ning in de Atlantische relatie geweest,
waarin we dit thema zien terugkomen.
Dat komt omdat de boven aangehaalde
doctrine van de uitgebreide afschrikking
(de Amerikaanse strategische kernmacht
beschermt niet alleen de VS maar ook
Europa) een vorm van geloof is. Het is
gebaseerd op psychologie, het vertrou-
wen van de Europese politieke leiding dat
de VS uiteindelijk ook met kernwapens te
hulp zullen schieten, als Europa existen-
tieel bedreigd wordt. De doctrine is nooit
in de praktijk op de proef gesteld (en dat
is maar goed ook), maar omdat zij gefun-
deerd is op vertrouwen leidt elke periode
van gegronde twijfel tot een crisis in de
relatie. Op zulke momenten worden de
politieke leiders van Europa onzeker en
omdat in hun denkwereld veiligheid al-
leen kan zijn gebaseerd op nucleaire af-
schrikking zie je dan het idee van een ei-
gen onafhankelijke Europese kernmacht
opduiken.

Zo’n periode beleven we nu ook weer.
Dat werd al heel snel na de verkiezing van

gezamenlijke Europese militaire begro-
ting.

In maart van het volgende jaar pikte de
New York Times dit thema op. Max Fi-
scher schreef in zijn column The Inter-
preter, waarin achtergronden van be-
langrijk nieuws aan de orde komen:“Vol-
gens een Duitse regeringsfunctionaris
zijn hoge ambtenaren bezig zich voor te
bereiden op het moment dat Berlijn zich
gedwongen kan zien om zijn oude bond-
genoot [de VS] als een bedreiging te gaan
waarnemen, hetgeen radicale wijzigin-
gen in de Duitse buitenlandse politiek
nodig zou maken.” Volgens de Berlijnse
bronnen van Fischer werd hierover bin-
nen de Duitse overheid in brede kring
beraadslaagd. Later dat jaar kwam The
Interpreter hierop terug. Het blog signa-
leerde dat de wetenschappelijke dienst
van de Bondsdag op verzoek van het par-
lement een korte studie had verricht naar
de mogelijkheid dat Duitsland het Britse
of Frans kernwapenprogramma zou
meefinancieren in ruil voor bescher-
ming. De conclusie was dat een dergelij-
ke politiek volkomen legaal zou zijn.
Hetzelfde gold voor de Europese Unie
mits deze een wijziging zou doorvoeren
in de begrotingsregels.

UITZONDERINGSPOSITIE
Dit roept principiële vragen op. Duits-
land is toch aangesloten bij het non-pro-
liferatieverdrag (NPV)? En zou de EU
ook zelf een kernmacht kunnen worden?
Om antwoorden te vinden moeten we te-
rug naar de ontstaansperiode van het
NPV, eind jaren zestig en begin zeventig
van de vorige eeuw. Wat weinig mensen
zich nu nog realiseren is, dat aan de toe-
treding van de toenmalige Bondsrepu-
bliek een felle politieke discussie in dat
land vooraf was gegaan. En dat het resul-
taat daarvan was dat de Bondsrepubliek
op een aantal punten een uitzonderings-
positie bij het NPV heeft weten te bedin-
gen.

Maar Duitsland was niet de enige die
voorwaarden stelde. Het belangrijkste
voorbehoud werd gemaakt door de NA-
VO. De NAVO heeft in 1968 gestipuleerd
dat het NPV op geen enkele manier in-
breuk kan maken op de daarvoor al be-
staande praktijk van nucleaire participa-

president Trump in november 2016 dui-
delijk. In de woorden van een rapport
van de Carnegie Endowment for Inter-
national Peace uit oktober 2017: “Slechts
een paar dagen na de Amerikaanse presi-
dentsverkiezingen van november 2016
begon een kleine groep experts, weten-
schappers, journalisten en een vooraan-
staand parlementslid van de Bondsdag
elk afzonderlijk het punt aan de orde te
stellen of Duitsland wellicht één van drie
nucleaire opties zou moeten gaan nastre-
ven: 1) een eigen kernmacht opstellen; 2)
een latente capaciteit voor het snel ont-
wikkelen van een kernmacht opbouwen;
3) samenwerken met de Fransen om een
uitgebreide kernwapenparaplu over Eu-
ropa uit te klappen.”

DISCUSSIE
Het debat hierover is tot nu toe vooral in
Duitsland gevoerd, met echo’s in de pers
van de Angelsaksische landen en Neder-
land. De Duitse discussie verschilt met
die van voorgaande periodes, omdat ze
plaatsvindt in belangrijke media zoals
Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung,
Frankfurter Rundschau en de ARD. Car-
negie noemt de aandacht voor het on-
derwerp “zonder weerga in de recente ge-
schiedenis”. Eerdere episodes in deze dis-
cussie vonden plaats in denktanks en
meer marginale persorganen. Daarnaast
is zoals gezegd één van de voorstanders
een ervaren politicus op het terrein van
de veiligheidspolitiek. Roderich Kiese-
wetter is de woordvoerder voor buiten-
landse zaken voor de rechtse regerings-
fractie CDU/CSU, de partij van bonds-
kanselier Angela Merkel.

Hij gaf al op 15 november 2016 – een
week na de verkiezingen – een interview
aan persbureau Reuters, waarin hij zei
dat Duitsland een belangrijke rol zou
kunnen spelen om de kernmachten
Frankrijk en Engeland te overtuigen vei-
ligheidsgaranties voor heel Europa te ge-
ven. Als de VS niet langer de veiligheid
van Europa wil garanderen, dan heeft
Europa nog steeds nucleaire bescher-
ming nodig om af te schrikken, aldus
Kiesewetter. Een Frans-Britse nucleaire
paraplu voor Europa zou kostbaar zijn,
maar kon worden gefinancierd via een

“Hoewel het velen in Europa en de Verenigde
Staten niet zal bevallen, moeten we vaststellen
dat de geloofwaardigheid van de Amerikaanse
strategie van uitgebreide afschrikking is
uitgehold. (...) In dit kader moet Duitsland
worden voorzien van een geloofwaardig
nucleair afschrikkingsmiddel, enerzijds om het
te beschermen tegen een mogelijke nucleaire
chantage van Russische zijde, anderzijds om te
vermijden dat het zich gedwongen voelt om zijn
eigen nucleaire afschrikking te gaan
ontwikkelen.”

Grijpt Europa naar de bom?
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van een nucleaire verzekering loopt dus
via de Brits-Franse of de Europese weg.

Maar zal het ooit zover komen? Dat
hangt helemaal af van het tempo van de
voortschrijdende crisis in de Atlantische
verhoudingen. Andere Europese NAVO-
leden lijken de Duitse agenda in mindere
mate te volgen en ook in Duitsland zelf is

het merendeel van de deelnemers aan het
debat tegen een Europese nucleaire zelf-
standigheid. Praktische stappen in die
richting zoals cofinanciering van de
Franse kernmacht en een Europese nu-
cleaire planningsgroep lijken echter op
enige termijn toch niet ondenkbaar.

Kees Kalkman 

VREDESMAGAZINE nr. 2-2019 27

AMOK OnderzoeksdossierVD
tie binnen de NAVO. Europese NAVO-
landen – waaronder ook Nederland –
voeren nucleaire taken uit waarbij eigen
wapensystemen worden gecombineerd
met Amerikaanse kernwapens. Waarom
is dit geen proliferatie in de ogen van de
NAVO? Omdat – zo luidt de redenering –
in vredestijd de kernwapens in het bezit

blijven van de VS en door hun militairen
bewaakt worden en in oorlogstijd het
NPV niet langer geldt. En hier zien we
dat naar analogie een dergelijke con-
structie ook voor de EU zou kunnen gel-
den, waar het Brits of Franse kernwapens
betreft, zolang deze maar het eigendom
blijven van de kernmogendheden. Het
maakt niet uit of de wapensystemen in
andere landen gestationeerd worden.

FRANS-BRITSE KERNMACHT
En zo komen we bij een van de Duitse
voorbehouden bij het NPV. Dit is neerge-
legd in een verklaring van de Bondsrege-
ring ter gelegenheid van de verificatie
van het NPV in 1975. Er staat dat “geen
bepaling van het verdrag zo kan worden
uitgelegd dat zij een verdere ontwikke-
ling van de Europese eenwording belem-
mert, in het bijzonder de totstandko-
ming van een Europese Unie met eigen
competenties.” Deze formule wordt wel
geïnterpreteerd in de zin dat hiermee de
mogelijkheid geopend zou worden dat
Frankrijk en Engeland (even afgezien
van een eventuele Brexit) in een eindsitu-
atie zelfs hun kernmachten zouden kun-
nen overdragen aan een hogere formatie
– de EU – waar zij dan deel van uitma-
ken.

Dit is dus de juridische situatie die in
elk geval cofinanciering van en participa-

tie in een Frans-Britse en eventueel Euro-
pese kernmacht mogelijk kan maken
(optie 3 zoals hiervoor genoemd). Ook
voor optie 2, dat in feite de positie van
Duitsland als nucleair drempelland zou
formaliseren, zijn bij het sluiten van het
NPV door Duitsland een aantal voorbe-
houden gemaakt die betrekking hebben

op (civiel-militaire) nucleaire technolo-
gie en de plutoniumcyclus. Wat betreft
optie 1, een eigen Duits kernwapen, lijkt
de situatie echter volstrekt duidelijk. Bij
het Twee-plus-Vier-verdrag aan het ein-
de van de Koude Oorlog heeft de Bonds-
republiek ondubbelzinnig en bindend
van deze mogelijkheid afgezien. De enige
mogelijkheid om zich na het eventuele
definitieve verstek van de VS te voorzien

Reactie op het artikel ‘Van het
kernwapenfront geen nieuws’ in het
vorige nummer

De titel vind ik raadselachtig en
gezocht ‘populair’. Dekt de
inhoud totaal niet. Maar dit

terzijde. Ik erger me vooral aan de eer-
ste alinea onder het kopje ‘De rol van
Nederland’. De woordvoerder van de
NVMP (voorzitter Peter Buijs, die
naam mag genoemd worden) zou
beweren dat Nederland moet aandrin-
gen op een ‘wijziging’ van het NPV te
weten aanscherping van artikel 6 (!?).
Dat is allerminst het geval. Peter Buijs

wil juist dat er nadruk gelegd wordt
op het nakomen van het NPV en dan
met name artikel 6 dat niet alleen ver-
plicht tot onderhandelen maar ook
een resultaatsverplichting heeft. Pra-
ten alleen is dus niet voldoende. We
hebben het daarbij over ‘revitalisering
van artikel 6 NPV’.

Ik zou het tevens op prijs stellen als
u bij deze correctie een link plaats
naar het digitale verslag van onze bij-
eenkomst: http://tinyurl.com/NVMP-
Humanity-House-2018

Hans van Iterson

INGEZONDEN BRIEF
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Het is het hoofdkwartier van het
Eerste Duits-Nederlandse Le-
gerkorps dat vrij snel na het

einde van de (vorige) Koude Oorlog is
opgericht en nu een voortrekkersrol lijkt
te vervullen in de nieuwe Koude Oorlog.

Aan het einde van die vorige Koude
Oorlog leek een sterke reductie van de
omvang van de (West-)Europese leger-
machten voor de hand te liggen. Ook
werd een begin gemaakt met de geleide-
lijke opheffing van de Nederlandse (en
een groot aantal andere buitenlandse) le-
gerbases op West-Duits grondgebied.
Binnen de NAVO, de defensieministeries
en de legerleidingen realiseerde men zich
dat beide ontwikkelingen ertoe zouden
leiden dat er kleinere en dus minder vol-
ledig toegeruste legermachten zouden
ontstaan, die bovendien minder op el-
kaar ingespeeld dreigden te gaan worden.
Moderne legermachten beschikken im-
mers over een grote variëteit van gespeci-
aliseerde eenheden, die van een sterk ge-
slonken legermacht een kind met een
waterhoofd zouden maken. En de aan-
wezigheid van diverse legermachten in
dezelfde regio (de Noord-Duitse laag-
vlakte, bijvoorbeeld) maakt dat men
vanzelf bepaalde operaties en oefeningen
met elkaar gaat afstemmen. Dat automa-
tisme verdwijnt wanneer alle troepen
zich weer achter de eigen landsgrenzen
terugtrekken.

STEEDS DE EERSTE
Nog geen twee jaar na de val van de Muur
en het einde van de Koude Oorlog kwam
het in 1991 op Nederlands initiatief tot
de oprichting van het 1ste Duits-Neder-
landse Legerkorps, waarin het bestaande
1ste (en enige) Nederlandse legerkorps

werd samengevoegd met het 1ste (van de
drie of vier) Duitse legerkorpsen. In 1995
werd het hoofdkwartier van het korps in
het bovengenoemde witte kantoorge-
bouw in Münster ook echt fysiek samen-
gevoegd. De Nederlandse landmachteen-
heden die deel uitmaken van dit Duits-
Nederlandse legerkorps, met name de
43ste Gemechaniseerde Brigade, bleven
echter in Nederland gevestigd (in Havel-
te). Het uit Duitse en Nederlandse mili-
tairen bestaande hoofdkwartier staat af-
wisselend, steeds voor 2,5 jaar, onder lei-
ding van een Duitse of een Nederlandse
luitenant-generaal met een plaatsvervan-
ger van de andere nationaliteit.

Ook de belangrijke ondersteunende
diensten zijn in Münster gevestigd en wel
in de Blücher- en Lützow-kazernes. De
verbindingsbataljons bevinden zich over
de grens in Eibergen en Garderen. De
keuze voor Münster als vestigingsplaats
was ingegeven, zo stelden Wim Kok en
Helmut Kohl bij de ingebruikneming
van het hoofdkwartier, door de betekenis
die deze stad voor beide landen heeft
vanwege de in 1648 gesloten Vrede van
Münster. Die maakte een einde aan de
80- resp. 30-jarige oorlogen die deze lan-
den hadden geteisterd. Het markeren van
die Vrede met de vestiging van een (geza-
menlijk) militair hoofdkwartier, past wel
in de kolonisering van het vredesbegrip
door defensie, dat zich rond die tijd ook
termen als vredesoperaties en vredes-
machten toe-eigende. Deze begrippen
stonden ook centraal in de doelstelling
die het 1ste Duits-Nederlandse Leger-
korps bij zijn oprichting meekreeg.

Het 1ste Duits-Nederlandse Leger-
korps droeg haar rangnummer niet al-
leen omdat hierin twee korpsen waren
samengevoegd die (toevallig) dat num-
mer al hadden, maar ook omdat het het
eerste Europese multinationale leger-
korps was. Inmiddels zijn alle voormali-
ge Duitse legermachten onderdeel van
dergelijke multinationale verbanden,
maar “het eerste” heeft de bijna 25 jaar
van zijn bestaan altijd erg zijn best ge-
daan “de eerste” te blijven. Zo was het in
2002 één van de eerste hoofdkwartieren

In de Duitse garnizoensstad Münster staat
recht tegenover het nog tijdens de Tweede
Wereldoorlog geplaatste en daarna nooit
verwijderde monument voor de Slag bij
Stalingrad van 1942-1943 een wit
kantoorgebouw waarvoor de vlaggen van
Duitsland, Nederland, de Europese Unie en
de NAVO wapperen. 

van de NAVO Response Force en in 2003
het eerste niet-Amerikaanse hoofdkwar-
tier van de NAVO/ISAF-troepenmacht in
Afghanistan. En toen de NAVO tijdens
haar top in het najaar van 2014 naar aan-
leiding van het Russische optreden rond
Oekraïne besloot tot de oprichting van
een ‘Very High Readiness Joint Task For-
ce’ die de reactie op een eventuele Russi-
sche agressie tegen de NAVO moet lei-
den, was het 1ste Duits-Nederlandse Le-
gerkorps er als de kippen bij om die rol
reeds in 2015 te vervullen. Steeds de eer-
ste.

LUCHTMOBIELE EN TANKBRIGADE
Begin jaren negentig werd in Nederland
ook een begin gemaakt met de omvor-
ming van de krijgsmacht als geheel van
grootschalige verdedigingsorganisatie,
die met een massa tanks de eventueel
binnenvallende Russen in de Noord-
Duitse Laagvlakte tegen zou moeten
houden, naar een kleinere interventie-
macht om ‘vredesoperaties’ uit te kun-
nen voeren. De dienstplicht werd opge-
schort, er werd geleidelijk afscheid geno-
men van de verschillende tankbataljons
en al in de vroege jaren negentig kwam
het visitekaartje van de ‘krijgsmacht

In de voorhoede van
het Europese leger
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nieuwe stijl’ tot stand: de Luchtmobiele
Brigade. In 2014 werd dit paradepaardje
samengevoegd met de Duitse Division
Schnelle Kräfte en samen maken ze deel
uit van het 1ste Duits-Nederlandse Leger-
korps.

Wat de tanks betreft heeft zich een
soortgelijke ontwikkeling voorgedaan.
Eind jaren zeventig had Nederland nog
445 Leopard-tanks aangeschaft die in de
jaren na de Koude Oorlog aan verschil-
lende landen werden verkocht. Onder
groot luid protest van militairen die
meenden dat je zonder tanks niet langer
van een landmacht zou kunnen spreken
werd in 2011 besloten om ook de laatste
82 tanks te verkopen die Nederland nog
had en de landmacht te laten oefenen
met de Leopards van het Duitse leger.
Vanwege de inmiddels teruggekeerde
Koude Oorlogsstemming werd in 2015
echter besloten om de 18 Nederlandse
tanks die nog nog niet waren verkocht
aan het Duitse leger te schenken en terug
te leasen. Ze werden onderdeel van de
reeds genoemde 43ste Gemechaniseerde
Brigade in Havelte die op haar beurt in
2016 onderdeel werd van de 1ste Duitse
Pantserdivisie als onderdeel van een nog
verdere verdieping van de samenwerking

en integratie van de Nederlandse en
Duitse landmachten.

“Nergens in Europa zijn de strijd-
krachten de afgelopen 4 jaar zo geïnte-
greerd als de Duitse en Nederlandse,” zei
de Duitse minister van Defensie Ursula
von der Leyen tijdens het bezoek dat ze
op 17 mei 2018 samen met haar Neder-
landse collega Ank Bijleveld-Schouten
bracht aan het 414 Tankbataljon in het
Duitse Loheide waarvan 100 man van de
43ste Gemechaniseerde Brigade uit Ha-
velte en de 18 door Nederland van Duits-
land geleaste tanks deel uitmaken. Bijle-
veld noemde de Duits-Nederlandse sa-
menwerking in één eenheid het voor-
beeld van ‘smart international defense’.
“Soldaten van twee landen, verenigd in
één bataljon. Ze vormen zelfs gezamen-
lijk de bemanning van een tank”, zei ze.

TOT ELKAAR VEROORDEELD
Deze vergaande samenwerking en inte-
gratie van Duitse en Nederlandse land-
machteenheden, betekent ook dat de be-
treffende militairen bijna niet meer onaf-
hankelijk van elkaar ingezet kunnen
worden. Sinds Kunduz opereren Neder-
landse militairen in Afghanistan dan ook
al bijna tien jaar in de noordelijke pro-

vincies waar ook de Duitse eenheden ge-
legerd zijn waarmee ze verschillende staf-
afdelingen delen. Voor de Nederlandse
militairen in Mali geldt iets dergelijks,
maar nog sterker geldt het voor de circa
300 militairen – hoofdzakelijk afkomstig
van 43ste Gemechaniseerde Brigade – die
Nederland sinds maart 2017 levert aan
de NAVO Battle Group die onder Duitse
leiding als Enhanced Forward Presence
in Litouwen aanwezig is. De Nederlandse
landmacht neemt in steeds nauwere sa-
menwerking met het Duitse leger actief
deel aan deze oorlogsvoorbereidingen,
zoals bij de NAVO-oefening Trident
Juncture afgelopen najaar in Noorwegen,
waarbij het 1ste Duits-Nederlandse Le-
gerkorps gecertificeerd werd als hoofd-
kwartier van de NAVO Response Force
2019.

In de politieke discussie over het al dan
niet toegroeien naar een Europese Leger-
macht speelt het argument van de natio-
nale soevereiniteit en de politieke zeg-
genschap over de eigen militairen een be-
langrijke rol. Toch werd ook in recente
Kamerdebatten over internationale de-
fensiesamenwerking en politieke besluit-
vormingsprocedures al meermalen vast-
gesteld dat de steeds verder gaande inter-
nationale samenwerking gevolgen heeft
voor de mate waarin het nationale parle-
ment nog een formele of feitelijke zeg-
genschap heeft over de feitelijke inzet. Als
twee legermachten zodanig zijn geïnte-
greerd dat ze eigenlijk niet meer onaf-
hankelijk van elkaar kunnen optreden,
dan zal ook die besluitvorming geïnte-
greerd moeten worden. Een situatie
waarin bijvoorbeeld het Duitse parle-
ment instemt met de inzet van (onderde-
len van) het 1ste Duits-Nederlandse Le-
gerkorps en het Nederlandse parlement
niet, zou tot een merkwaardige patstel-
ling kunnen leiden.

Afgelopen najaar bracht een delegatie
van de Tweede Kamercommissie voor
Defensie een bezoek aan Berlijn om on-
der andere daarover nader van gedachten
te wisselen met hun Duitse collega’s. Het
probleem werd verkend en er werd afge-
sproken om in het tweede kwartaal van
2019 nog eens bij elkaar te komen. Bij het
1ste Duits-Nederlandse Legerkorps in
Münster.

Jan Schaake

AMOK OnderzoeksdossierVD
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DUITSE EN NEDERLANDSE MILITAIREN PARADEREN
VOOR DE FRIENDENSSAAL IN MÜNSTER, 2015
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Kerngegegevens over PESCO

De permanente gestructureerde
samenwerking binnen de EU
op het gebied van defensie

(PESCO) is gebaseerd op een besluit van
de Europese Raad van 11 december
2017. Het verschil van PESCO met
andere vormen van samenwerking is het
verplichtende karakter ervan. De
besluitvorming over PESCO ligt in de
handen van de deelnemende landen in
de Raad. Drie lidstaten van de EU doen
niet mee: Denemarken (opt-out voor
defensie), Malta (neutraliteit) en het
Verenigd Koninkrijk (Brexit).

De structuur van PESCO bestaat uit
twee lagen:

1. Het niveau van de Europese Raad.
Alleen PESCO-leden hebben hierover
stemrecht. Besluiten worden unaniem
genomen, behalve die over toetreding

van nieuwe leden en schorsing van lan-
den vanwege het niet nakomen van hun
verplichtingen.

2. Het niveau van de projecten. De
projecten worden beheerd door de lid-
staten die eraan mee willen doen onder
toezicht van de Raad.

Er is een PESCO-secretariaat dat is
samengesteld  uit personeel van het
Europese Defensieagentschap (EDA), de
Militaire Staf van de EU en de Europese
Buitenlandse Dienst (EEAS).

Alle deelnemers moeten jaarlijks een
implementatieplan indienen om aan te
geven in hoeverre zij aan hun verplich-
tingen hebben voldaan.

ENKELE VERPLICHTINGEN:
– Deelname aan het jaarlijkse toet-

singsproces binnen de EU op het

gebied van defensie
– Investeren in militaire capaciteiten
– Deelname aan de gevechtsgroepen

(Battle Groups) van de EU
– Ondersteuning van lopende EU-ope-

raties
– Deelname aan de materieelprogram-

ma’s van het EDA
– Regelmatige verhoging van de defen-

sie-uitgaven (maar zonder het 2% cri-
terium)

– Bestemming van 20% van de defen-
siebegroting voor investeringen
(wapensystemen)

– Bestemming van 2% van de defensie-
begroting voor research en ontwikke-
ling

Bronnen: Factsheet EU over PESCO; Justyna

Gotkowska, The Trouble with PESCO. Centre for

Eastern Studies, Warschau (februari 2018)

Lijst van PESCO-projecten
Stand: 19 november 2018

TRAINING
– Expertisecentrum voor trainingsmis-

sies van de EU (EUTMCC) *
– Certificatiecentrum voor Europese

legers
– Training voor speciale helikopter-

vliegtechnieken (Helicopter Hot and
High Training – H3)

– Gezamenlijke opleiding voor inlich-
tingen- en veiligheidsdiensten

– Test- en evaluatiecentra

LANDSTRIJDKRACHTEN EN 
WAPENSYSTEMEN
– Mobiele capaciteit voor rampenbe-

strijding, civiele noodtoestand en epi-
demieën

– Pantserinfanterievoertuig
– Precisieartillerie (EuroArtillery)
– EUFOR Operationele kern voor cri-

sisinterventie (EUFOR-CROC) –
Capaciteit voor snelle interventie om
het gat te vullen tussen de EU Battle
Groups en de EU-hoofdmacht

– Grondstation voor drones (UGS) *
– EU-Geleide wapens voor gebruik op

het slagveld (middellange afstand) –
Beyond Line Of Sight (BLOS)

MARITIEME MIDDELEN
– (Semi-)autonome systemen voor mij-

nenbestrijding (MAS MCM) *
– Mobiel systeem voor maritieme vei-

ligheid rond havens en kustgebieden,
inclusief strategische zeeverbindings-
routes en knooppunten (HARMS-
PRO)

– Modernisering van systemen voor
maritieme controle (surveillance)

– Mobiele capaciteit voor onder water
(duiksystemen en onderwaterdrones)

LUCHTSTRIJDKRACHTEN
– Eurodrone voor middelbare hoogte

en lange vliegduur (MALE RPAS)
– Europese gevechtshelikopter Tiger

Mark III
– Contradrone tegen minidrones (C-

UAS)

CYBER EN INLICHTINGEN (C4ISR)
– Europese veilige militaire radio *
– Platform voor actieve verdediging

tegen cyberaanvallen
– Cyberteams voor snelle interventie

tegen aanvallen (CRRTs) *
– Strategisch commandosysteem

voor EU-operaties
– Luchtschepen (ballonnen) voor spio-

nage en verkenning (EHAAP)
– Mobiele commandopost voor kleine

operaties van special forces (JSO)
– Capaciteit voor Elektronische Oor-

logsvoering

ONDERSTEUNENDE MIDDELEN
(ENABLERS)
– Europees commando voor medische

troepen (EMC) *
– Europees netwerk voor logistieke

knooppunten ter ondersteuning van
operaties *

– Europese militaire mobiliteit (onge-
hinderde grensoverschrijding, vermij-
den van administratieve procedures
voor militair verkeer, verbetering van
infrastructuur) *

– Rol van energie bij operaties (EOF) –
Energievoorziening voor steunpunten
tijdens operaties en het energieaspect
van wapensystemen

– Netwerk van sensoren voor de detec-
tie van chemische, biologische, radio-
logische en nucleaire (CBRN) stoffen

– Gezamenlijke militaire bases en steun-
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Terwijl de contouren van een
gezamenlijke Europese defensie
duidelijk beginnen te worden

bestaat er – zonder dat het veel opzien
heeft gebaard – al sinds 2014 een
(Noord-) Europese snelle interventie-
macht. Het is de door Engeland geleide
Joint Expeditionary Force (JEF).

Deze strijdmacht, waartoe ook delen
van het Nederlandse leger behoren,
bestaat uit troepenbijdragen van NAVO-
landen en neutrale Europese staten, zon-
der dat er voor de inzet binnen het
bondgenootschap consensus noodzake-
lijk is.

Van de JEF maken negen landen deel
uit: Denemarken, Estland, Finland, Let-
land, Litouwen, Nederland, Noorwegen,
Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Twee daarvan – Finland en Zweden –
zijn geen lid van de NAVO. Vijf JEF-lan-
den (Noorwegen, Finland en de drie
Baltische staten) hebben een landgrens
met Rusland, Zweden een zeegrens in de
vorm van de Baltische Zee. Engeland is
de leidende en organiserende macht
binnen dit internationale kader.

De formele oprichting van deze expe-
ditionaire legermacht tijdens de NAVO-
top in Wales vond plaats op basis van
het zogenaamde Framework Nation
Concept (FNC). Dit is een mechanisme
om als het ware van onderop een Euro-
pees leger op te bouwen rond de legers
van de militair sterkste landen.

In Engeland zelf is het concept echter
ouder. De publieke discussie erover
begon in 2012 als poging om de Britse
militaire interventiecapaciteit overeind
te houden tijdens de terugtrekking van
de troepen uit de oorlogen in Irak en
Afghanistan. In vergelijking met het
concept van de jaren negentig (de Joint
Rapid Reaction Force) zou de JEF klei-
ner worden – 10.000 in plaats van
30.000 militairen – en internationaal
worden opgezet.

OPERATIES BINNEN EUROPA
De JEF was in het begin vooral ontwik-
keld voor een mogelijke nieuwe inter-
ventie in het Midden-Oosten en de Per-
zische Golf. Maar vanaf 2014 verandert
de focus. De nadruk komt na de crisis

rond de Oekraïne steeds meer te liggen
op grote operaties binnen Europa (tegen
Rusland). De opzet is flexibel, bedoeld
voor zeer snelle inzetten van variabele
omvang. Er is geen permanente com-
mandostructuur, zoals binnen de mili-
taire organisatie van de NAVO. Zeer
parate troepen worden vooraf ter
beschikking gesteld door de deelnemers
en kunnen naar behoefte worden
gecombineerd als NAVO-interventie-
macht, coalition of the willing of natio-
nale Britse operatie. Het gaat om mili-
tairen van landmacht, luchtmacht en
marine, 80-90% zijn Brits. Het Britse
leger voorziet ze van een hoofdkwartier
– dat zal in de meeste gevallen het Stan-
ding Joint Forces Headquarters in
Northwood bij Londen zijn.

In november 2015 kreeg de JEF de sta-
tus van ‘initiële operationele capaciteit’.
In 2017 werden Zweden en Finland lid
en deden in 2018 mee aan de Britse
paraatheidsoefening Joint Warrior in
Schotland en de aansluitende oefening
van JEF in het oefengebied op de vlakte
van Salisbury. In juli 2018 werd de ‘vol-
ledige operationele capaciteit’ bereikt
met de ondertekening van een Memo-
randum van Overeenstemming tussen
de betrokken ministers van defensie in
Lancaster House in Londen.

De belangrijkste grondtroepen van
JEF worden gevormd door elementen
van de Britse 16 Air Assault Brigade en 3
Commando Brigade. Nederland doet
mee met schepen (o.a. de Karel Door-
man) en mariniers van het Nederlandse
deel van de UK/NL Amphibious Force,
Denemarken met een bataljon en de
Baltische staten met eenheden ter
grootte van een compagnie.

Kees Kalkman

Bronnen: Kees Kalkman, Kopgroep Euroleger of

NAVO-frame? VredesMagazine nr. 2-2017 pp. 26-

27

Hakon Lunde Saxi, The UK Joint Expeditionary

Force (JEF). Institutt for Forsvarsstudier (Noors

Instituut voor Defensiestudies), IFS Insights 5/2018

David Reynolds, Shaping the future – The UK-led

Joint Expeditionary Force. Jane’s Defence Weekly

19 februari 2019

Europese snelle interventie-
macht JEF bestaat al

punten voor EU-leden in en buiten
Europa *

– Coördinatie en ondersteuning van
geo-meteorologische en oceanogra-
fische missies (GMSCE)

RUIMTE
– EU-oplossing voor radionavigatie

(o.m. plaats- en tijdsbepaling) op
basis van het satellietnavigatiesysteem
Galileo

– Netwerk voor autonome en soeve-
reine Europese militaire ruimtesur-
veillance om de eigen middelen en
diensten in de ruimte te beveiligen

* Nederlandse deelname

(KK)

Bron: Europese Raad – www.consilium.europa.eu/

media/37315/table-pesco-projects-updated.pdf

EXERCISE JOINT WARRIOR IN SCHOTLAND
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KORTE BERICHTEN

Antisemitisme

De PvdA heeft een definitie van anti-
semitisme aanvaard, die kritiek op

Israël wegzet als antisemitisme. In no-
vember vorig jaar stemde de Tweede Ka-
merfractie van de PvdA nog tegen een
SGP-motie waarin de regering werd op-
geroepen steun te verlenen aan het han-
teren van dezelfde definitie. PvdA-ka-
merleden uitten toen de vrees dat deze de
vrijheid van meningsuiting zou inper-
ken. GroenLinks nam op zijn congres
daarentegen een motie aan die stelt dat
boycot, desinvestering en sancties geoor-
loofde middelen zijn om de Palestijnen te
helpen in hun strijd voor rechtvaardig-
heid. Meer: tinyurl.com/bdspvdagl.

Nicaragua

In België hebben meer dan zestig per-
sonen, afkomstig uit organisaties die

in het verleden de strijd van het Sandi-
nistisch Front hebben gesteund, een
open brief aan Daniel Ortega gestuurd.
In deze brief smeken zij hem zijn politiek
van onderdrukking te beëindigen en te-
rug te keren naar de idealen van destijds.
Meer: tinyurl.com/dortega.

Vrede studeren

“Peace and conflict resolution”
studeren in/vanaf 2020 op kos-

ten van Rotary? 3 maanden in Bangkok –
tussen 20 internationals met ervaring –
of een 15-24 maanden durende Master in
Engeland, Zweden, USA, Japan, Australië
voor ‘leiders van de toekomst’?

Solliciteer via www.rotary.org/en/
peace-fellowships en dien voor 31 mei de
aanvragen in bij een Rotary district. Info
en steun: alumnus Sjors Beenker:
beenker@yahoo.com.

Vrijwilligers

Het Museum voor Vrede en Geweld-
loosheid zoekt vrijwilligers die in

zijn expositieruimte in de Doopsgezinde
Kerk in Rotterdam bezoekers willen ont-
vangen. Verder zoekt dit museum ie-
mand die de conservator af en toe wil
helpen met hand- en spandiensten. in-
fo@vredesmuseum.nl of 06-28350790.

Christian Peacemaker Teams zoekt me-
dewerkers voor Palestina-team
info@cpt-nl.org; VredesMagazine zoekt
een redactiesecretaris info@vredesmaga-
zine.nl en VredesNieuws zoekt corres-
pondenten  info@vredesmedia.nl.

Venezuela

20Venezolaanse organisaties op
het gebied van vrede, geweld-

loosheid en mensenrechten zijn in een
open brief achter het verzet tegen presi-
dent Maduro gaan staan. Zij wijzen
echter militaire interventie af en pleiten
ervoor om op geweldloze wijze terug
te keren naar de democratie. Zie:
tinyurl.com/briefwri.

Rusland en VS

Burgemeesters, parlementariërs, en
beleidsspecialisten uit veertig lan-

den stuurden een open brief: de “Basel
Appeal for Disarmament and Sustaina-
ble Security”, naar de presidenten Putin,
Trump en andere wereldleiders. De brief
roept op om gemaakte afspraken te be-
waken, een nieuwe nucleaire wapenwed-
loop te voorkomen en wereldwijd nucle-
air te ontwapenen. Zie: tinyurl.com/ba-
seltekst.

Dienstweigering

Het European Bureau for Conscien-
tious Objection publiceerde zijn

jaarlijkse rapport over dienstweigering in
Europa. In Noord-Cyprus en Azer-
beidzjan zijn wetten aangekondigd die
dienstweigeraars buiten de gevangenis
kunnen houden. In Turkije is er geen ver-
betering.

Killer robots

Meer dan drie op de vijf mensen in
26 landen zijn tegen wapensyste-

men die aanvallen kunnen uitvoeren
zonder menselijke interventie, killer ro-
bots dus. Dat blijkt uit een opiniepeiling
van Ipsos waartoe Human Rights Watch
opdracht had gegeven. In het onderzoek
gaf 61 procent van de respondenten aan
tegen dodelijke autonome wapens te zijn,
22 procent is voorstander en 17 procent

wist het niet zeker. Bij een bijna identiek
onderzoek een jaar eerder, in januari
2017, was 56 procent tegen, 24 procent
voor en 19 procent onzeker. Rusland, Is-
raël, Zuid-Korea en de Verenigde Staten
zijn tegen een verbod. Deze landen, plus
China, investeren aanzienlijk in autono-
me wapensystemen.

Hope Flowers
School

De Hope Flowers School voor vre-
desonderwijs in Bethlehem dreigt

te verdwijnen. De subsidie van USAID is
ingetrokken vanwege het beleid van
Trump. Hiermee zou een plek verloren
gaan waar men zich inzet voor een vreed-
zame oplossing van het Israëlisch-Pales-
tijnse conflict. Kijk op www.vrienden-
vanhopeflowers.nl als u de school wilt
steunen.

EU vredesproject

Meerdere Duitse en internationale
organisaties hebben een oproep

opgesteld die vraagt om het behoud van
de EU als vredesproject. Dit natuurlijk
met het oog op de komende verkiezingen
voor het Europese Parlement. In de op-
roep wordt de EU gevraagd zich onvoor-
waardelijk in te zetten voor vrede en
mensenrechten. Vredesbeweging Pais,
Eirene en Kerk en Vrede hebben de op-
roep mede ondertekend. Volledige tekst:
tinyurl.com/euoproep

Nieuwsbrief

De maandelijkse nieuwsbrief van
Christian Peacemaker Teams – Ne-

derland is volledig vernieuwd. Abonneer
u via eepurl.com/gbw_z1

Joke Kaviaar

Op 8 januari heeft de Hoge Raad de
cassatie in de strafzaak tegen Joke

Kaviaar verworpen. Joke heeft in 2011 en
de jaren daarna fel actie gevoerd tegen
het gevangen zetten van vluchtelingen.
Op het moment dat u dit leest zitten er
ruim 2 maanden gevangenis voor haar
op. Joke werd veroordeeld wegens publi-
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caties op haar website. Daarin kritiseerde
ze in scherpe bewoordingen de onder-
drukking van vluchtelingen, en riep ze
op tot verzet. Dat vond de rechter oprui-
ing. Later kreeg ze nog een extra straf
voor een actie tegen de bouw van een ge-
zinsgevangenis voor vluchtelingen.
Meer: www.13-september.nl

Vredeseducatie

Het Fort van de Democratie moest
eind 2018 haar deuren sluiten. De

brand in juni was de genadeklap voor het
in financieel opzicht toch al moeilijk te
exploiteren Fort. De overige activiteiten
van de Stichting Vredeseducatie, waar-
onder de reizende tentoonstellingen,
gaan gewoon door.

Vredesindex 2017

Het Institute for Ecomics and Peace
bracht weer zijn jaarlijkse Mon-

diale Vredesindex uit. Daar blijkt uit dat
voor het vierde achtereenvolgende jaar

wapenlobby. “Het is onaanvaardbaar dat
het Europees defensiebeleid wordt uitbe-
steed aan de wapenlobby”.

Chili

Het Chileense parlement heeft met
een grote meerderheid voor een

resolutie gestemd waarin de overheid
wordt opgeroepen een verbod in te stel-
len op de import van producten uit Isra-
ëlische nederzettingen in de bezette Pa-
lestijnse gebieden omdat er sinds 1947
sprake is van permanente verdrijving van
Palestijnen en verlies van hun grondge-
bied. De resolutie is aangenomen met
slechts 7 stemmen tegen.

Vredesmars

Hp het World Forum on Urban Vio-
lence and Education for Coexis-

tence and Peace in Spanje werd de twee-
de World March for Peace and Nonvio-
lence aangekondigd. Die zal op 2 oktober
2019 starten in Madrid en daar eindigen
op 8 maart 2020. De mars zal door meer
dan honderd landen in vijf continenten
gaan.

Clusterbommen

Tien jaar na de aanname van het we-
reldwijde verdrag dat clustermunitie

verbiedt, heeft het verdrag  impact op het
beperken van investeringen in deze wa-
pens. Dit blijkt uit het rapport “Worldwi-
de Investments in Cluster Munitions”,
van de Cluster Munitie Coalitie. Het rap-
port meldt 9 miljard dollar aan investe-
ringen van zeven clustermunitieprodu-
centen in 2018 tegen 31 miljard in 2017.
De daling komt voornamelijk door het
feit dat twee grote Amerikaanse wapen-
bedrijven de productie en levering van
clustermunitie hebben beëindigd.

Tentoonstelling

In de Doopsgezinde Kerk te Rotter-
dam, waar het Museum voor Vrede en

Geweldloosheid tijdelijk onderdak heeft
gevonden, is t/m 30 juni de tentoonstel-
ling Vergeven – Verzoenen te zien. Verha-
len met foto’s die een indringend en per-
soonlijk beeld geven van vergeving en
verzoening wereldwijd. De verhalen ko-
men van mensen die zelf geweld doorge-
maakt hebben.

Meer info: www.vredesmuseum.nl  of
015-785.01.37

het niveau van vrede in de wereld afnam.
Van de 163 landen is IJsland het land met
de meeste vrede. Syrië staat op de laatste
plaats. Nederland staat op de 23e plaats,
maar ook hier nam de vrede af. Volle-
dig rapport: tinyurl.com/vredesindex17.
Mondiale Vredeskaart: tinyurl.com/
vredekaart

Soldaten vermomd

Op 11 november 2018 werd een
Israëlische commando eenheid

betrapt in Gaza. In een vuurgevecht wer-
den 7 Palestijnen en één Israëlisch sol-
daat gedood. Uit onderzoek blijkt dat dit
commando zich had vermomd als hulp-
verleners van een humanitaire NGO en
al weken actief was in Gaza. Hun actie
brengt het werk van echte hulpverleners
in gevaar maar leidt nog steeds niet tot
internationale verontwaardiging. NGO
Addameer, die ijvert voor de rechten van
gevangen Palestijnen, stelt dat underco-
veragenten regelmatig deelnemen aan
Palestijnse protesten om geweld te pro-
voceren en om Palestijnse betogers te
kidnappen.

Geweld tegen
scholen

Van 4 tot 27 november hebben de le-
den van Christian Peacemakers

Teams in Palestina de recente geweldses-
calatie van het Israëlische leger jegens Pa-
lestijnse scholen en schoolkinderen ge-
documenteerd. Deze geweldsescalatie
ging gepaard met het afschieten van
traangas en geluidgranaten, direct ge-
richt op Palestijnse kinderen, schoolplei-
nen en burgers. In deze drie weken heeft
CPT Palestina geregistreerd dat er 238
traangascilinders en 51 geluidgranaten
zijn afgevuurd door het Israëlische leger,
terwijl Palestijnse schoolkinderen op weg
naar huis gingen. Het traangas en de gra-
naten werden afgeschoten in woonwij-
ken waar zich zeven scholen bevinden,
waardoor deze acties impact hadden op
meer dan 3.000 scholieren.

Wapenindustrie

Op 6 december voerden vredesacti-
visten actie bij een wapenlobby-

evenement in Brussel. Twee activisten
hebben op de conferentie het woord ge-
nomen en waarschuwen de aanwezige
politici voor de kwalijke gevolgen van de

Vredesdag

Op zaterdag 13 april komen op initiatief
van de SP vredesactivisten bij elkaar op

de Vredesdag in Amsterdam. Om te praten
over wat ons bindt en hoe we elkaar en de
strijd voor sociale rechtvaardigheid kunnen
versterken. Met werkgroepen tegen de wa-
penhandel, tegen militarisering en voor vrij-
heid wereldwijd. Ook zijn er toffe muzikale
optredens.

Met onder meer:
– Nawal Ben Aissa, activist van de Hirak-

beweging (Marokko).
– Bette Dam, journalist en schrijfster, over

de oorlog in Afghanistan.
– Ludo de Brabander, Vrede vzw, over

kernwapens, militarisering van de EU,
crisis in de NAVO.

– Shawan Jabarin, activist uit Palestina, over
strijd tegen Israëlische bezetting.

– Feleknas Uca, HDP (Turkije), de strijd
voor democratie in Turkije en Koerdische
vrijheid.

– Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid SP; hoe
de vredesstrijd te versterken?

Zaterdag 13 april 11.00 tot 17.00 uur Pakhuis
de Zwijger, Amsterdam. Aanmelden via
https://doemee.sp.nl/vredesdag.
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jongens en mannen proberen op hun
eigen wijze waardevolle resten te halen
uit onze oude apparaten. Ze zijn vin-
dingrijk. Koper winnen ze door de ver-
zamelde draden uit de toestellen te
verbranden en met stokslagen en blus-
sen te bewerken. Anderen zeven gruis
voor verzamelde metaaldeeltjes die ze
verkopen, en weer anderen proberen
met oude onderdelen een werkende tele-
visie te maken. Alles wordt op dezelfde
locatie doorverkocht en er is een leven-
dige handel waar ook weer een hiërar-
chie ontstaat. Alles is te gebruiken!
Vrouwen en meisjes lopen tussen de
rokende stinkende troep en verkopen
drinkwater om te drinken, wassen en
vuur te blussen.

De mensen amuseren zich met

muziek en dans en Amerikaanse films
over witte mensen. Ze hebben dromen.
Ze maken zich klaar om naar Europa te
gaan en ze gaan ervoor zorgen dat ze een
paspoort krijgen. Ze blijven niet lang op
deze plek, het paradijs voor business en
gaan geen relaties aan. Voor sommigen
(een verbannen medisch student die
homoseksueel en joods is) geldt deze
plek juist als een safehouse. Hij heeft een
eigen plekje gemaakt in de gigantische
rommel van plastic zakken en platen.
Hij is niet de enige die anders is. Ande-
ren dromen ervan om astronaut te wor-
den.

Deze film van de Oostenrijker,
Chriatian Krones, toont een afvalstad
met een apocalyptische karakter die
gestaag groeit en een inkomen biedt aan
de allerarmsten. De ongezonde afval-
plaats met behuizing eromheen ont-
stond na de migratie naar Accra uit het
noorden van Ghana na de onafhanke-
lijkheid in 1957. Door het verschil in
rijkdom en klimaat tussen noord en
zuid en een oorlog in het noorden kon-
den de vele noordelijke migranten geen
werk en woonplek vinden. De regering
probeert nu de situatie te veranderen
met geld of verbetering van het leefkli-
maat in het noorden. Desondanks blijft
vuilnis aangevoerd worden en blijven de
mensen daar wonen en werken. Het ein-
digt nooit, maar wordt wel minder.
Aldus een commentator na de voorstel-
ling.

Ondanks de scherpe controle op het
Europese verbod om elektronisch afval
naar ontwikkelingslanden te exporteren,
wordt er nog steeds illegaal verscheept.
Oude computers worden teruggevonden
in Thailand waar vluchtelingen uit
Myanmar onbeschermd en onderbe-
taald afval verwerken.

Anke Polak

SIGNALERINGEN

Welkom in Sodom
“Iam a good businessman,” zegt een

van de mannen die zijn geld verdient
met de handel in losse zelf gedemon-

teerde onderdelen. Hij werkt in Accra
(Ghana) op de elektric waist dump, een
gigantisch smeulende, mistige, vieze
vuilnisbelt waar mensen, geiten en
koeien leven, verzamelen en eten.

Deze beelden uit de film Welcome to
Sodom, die in februari rouleert in de
filmserie Movies that Matter, confronte-
ren de kijker met de gevolgen van het
wegwerp-maatschappij. In dit commer-
ciële district op de Korle-lagoon in
Accra, ook wel genoemd Agbogbloshie,
ligt ca. 250.000 ton elektronisch afval
van westerse landen (ook van Neder-
land). Er werken circa 6.000 mensen op
een gevaarlijke en zeer giftige plek. Jonge
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DE PRINS TREKT IN KREKKELSTAD LANGS DE MAANDELIJKSE WAKE VAN
ENSCHEDE VOOR VREDE, 2 MAART. 

Vredeswake
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