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Op 9 oktober 2003 bundelden Amnesty International, Oxfam International en IANSA, een netwerk 
van ongeveer 600 NGO’s over de hele wereld, de krachten voor de lancering van wereldwijde 
campagne ‘CONTROL ARMS’. Deze campagne wil een veiligere omgeving garanderen voor mensen 
over de hele wereld, een omgeving zonder gewapend geweld en misbruik van wapens. Dit hopen we te 
bereiken door zowel de aanvoer als het gebruik van wapens strikter te regelen.   
 
Het concrete doel van de campagne is het promoten van een Internationaal Wapenhandelsverdrag. Als 
de regeringen dit Wapenhandelsverdrag onderschrijven, zullen minimale normen ingevoerd worden om 
de internationale aanvoer van wapens, waar dan ook ter wereld, strikter te controleren. Deze normen 
zullen gebaseerd zijn op internationale mensenrechten regels en humanitair recht.  
 
Daarnaast roept CONTROL ARMS regeringen op om te zorgen voor het beschermen van lokale 
gemeenschappen  tegen gewapend geweld.  Hun burgers zullen in een veiliger omgeving kunnen leven 
als de vraag naar wapens verminderd, als de politie en ordehandhavingkrachten zich houden aan 
internationale standaarden omtrent het gebruik van vuurwapens en geweld en geen misbruik maken 
van hun legitiem recht om wapens te gebruiken in uitzonderlijke omstandigheden. Donors en financiers 
worden opgeroepen om projecten rond gemeenschapsveiligheid te steunen die overeenstemmen met 
alle mensenrechten standaarden.  
 
De campagne werd in meer dan 70 landen tegelijk gelanceerd. Zowel de respons als de medewerking 
overtroffen de verwachtingen. Een aantal objectieven van de Campagne werden dan ook reeds bereikt.  
Enkele hoogtepunten:  
 
• Tienduizenden mensen vonden reeds hun weg naar www.controlarms.org of www.controlarms.be.   

Begin februari hadden al bijna 100.000 mensen hun foto of portret toegevoegd aan de Million Faces 
petitie.  Het doel is nog steeds om tegen juli 2006, bij de VN Herzieningsconferentie rond lichte 
wapens, 1 miljoen gezichten uit 153 landen bij elkaar te krijgen.  Er is dus nog werk aan de winkel.  

 
• Op de Internationale Mensenrechtendag, elk jaar op 10 december, werden parlementairen en 

regeringen in tientallen landen aangesproken omtrent de nood aan een Wapenhandelverdrag (Arms 
Trade Treaty of ATT).  Tien regeringen, waaronder Brazilië, Cambodja, Costa Rica, Finland, 
Hongarije, IJsland Macedonië, Mali, Nederland en Slovenië, zijn reeds grote voorstanders van dit 
Wapenhandelverdrag, zoals uitgewerkt door Arias, de vereniging van Nobelprijswinnaars en nu 
voorgesteld door deze campagne. Amnesty Vlaanderen doet intussen al het mogelijke om ook de 
steun van de Belgische regering te verkrijgen. 

 
• Een internationaal juridisch seminarie over het ATT vond plaats aan het Lauterpacht Centrum van 

de Universiteit van Cambridge.  De regering van Finland verklaarde daar een intergouvernementele 
conferentie te willen samenroepen om het idee van een Internationaal Wapenhandelsverdrag te 
bespreken.   
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• In het kader van de campagne werden reeds een aantal ophefmakende rapporten gepubliceerd. Elk 
rapport licht een bepaald aspect van de campagne toe. Totnogtoe gaat het over het 
lanceringsrapport “Shattered Lives”, het rapport over de handel in foltertuigen “Pain Merchants”, en 
een rapport over het gebruik van geweld door politiediensten, “Guns and Policing”.    
Al deze teksten kan je, met een Nederlandse samenvatting, vinden op 
http://www.aivl.be/ShowPage.cfm?PageID=1353 of via www.controlarms.be. Ook de rapporten die 
in de toekomst verschijnen zullen hier te vinden zijn. 

 
Naast dit internationale luik is er ook in België en Vlaanderen veel gebeurd op dit halve jaar.  
 
• Er werd een website gecreëerd voor deze campagne, samen met Oxfam en onze Franstalige 

collega’s, nl. www.controlarms.be. Hier kan je alle rapporten lezen, je eigen foto toevoegen aan de 
Million Faces en de petitie ondertekenen. Zeker doen! 

• Pers en publiek werden gesensibiliseerd rond de publicatie van de verschillende rapporten die 
verschenen in het kader van deze campagne.  

• Het Belgische bedrijf New Lachaussée kreeg op 16 december 2003 een wapenexportverzekering 
van de Nationale Delcrederedienst voor de export van militair materiaal aan Tanzania ter waarde 
van 8,8 miljoen euro. Die verzekering is de eerste stap voor het verkrijgen van een exportlicentie. 
Door intensief lobbywerk van onder meer Amnesty Vlaanderen kreeg New Lachaussée uiteindelijk 
toch geen exportlicentie van het Waalse Gewest. De geplande export hield immers een flagrante 
schending in van de nationale en internationale wetgeving betreffende wapenhandel, en had het 
fragiele vredesproces in de Regio van de Grote Meren kunnen ondermijnen. Zeker nu, in de loop 
van de CONTROL ARMS campagne, willen we dat België geen overtredingen van zijn eigen 
wetgeving over wapenhandel begaat.  

• Op 7 maart stonden een aantal van onze vrijwilligers in de Lakenhallen te Gent.  De lokale 
Amnesty-afdeling van Gent organiseerde immers interessante Afrika-wandelingen, optredens en 
debatten.  Meer dan 100 foto’s werden op deze dag verzameld, die zoals de andere die via de site 
kunnen toegevoegd worden, in 2006 deel zullen uitmaken van de grote foto collage in de VN 
gebouwen van New York.  De foto’s kan je bewonderen op onze site www.controlarms.be. De 
onderschrijvers, waaronder ook bekende namen zoals Inneke Nyssen, Mich Walschaert e.a., 
reageerden alvast enthousiast op onze boodschap.  

• Moedig Ierland aan!  De Ierse regering neemt een positief standpunt inzake de controle op 
wapenhandel in. De volgende stap is de Ierse steun voor het wapenhandelverdrag. Deze steun, 
samen met het Ierse EU-voorzitterschap kan veel betekenen in de strijd voor een wereldwijde 
controle op de wapenhandel. Op http://www.controlarms.org/act_now/irish_action.htm kan je via een 
simpele klik een ondersteuningsbrief sturen, opdat de Ierse regering een voortrekkersrol zou blijven 
spelen.  

• Je kan ook structureel meewerken aan de CONTROL ARMS campagne. Het  
themacoördinatieteam wapenhandel van Amnesty Vlaanderen kan gerust nog een aantal 
gemotiveerde vrijwilligers gebruiken. Ben je geïnteresseerd in het thema, bereid om enkel uurtjes 
per week vrij te maken en samen met de rest van het team de actualiteit rond wapenhandel op te 
volgen en campagne te voeren, neem dan contact op met Karen Moeskops op het telefoonnummer 
03/271.16.16. of via het e-mailadres karenm@aivl.be.  

 
 
 
Onze oprechte excuses dat we jullie zo laattijdig op de hoogte brengen van de stand van zaken van 
deze campagne. De reden merkte u hierboven al: we zijn zo druk bezig geweest met campagne voeren 
op internationaal en Vlaams niveau dat we de nieuwsbrief wat uit het oog verloren. Maar nu beloven we 
dus beterschap. Op regelmatige tijdstippen zal deze nieuwsbrief in jullie inbox vallen met wat er al 
gerealiseerd is in België en in andere landen.   
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