
 
 
 

NIEUWSBRIEF APRIL 2005 
 
 
GOED NIEUWS… 
 

• Op 15 maart bevestigde Jack Straw, de minister van Buitenlandse 
Zaken van het Verenigd Koninkrijk, dat het UK actief wil ijveren voor een 
internationaal Wapenhandelsverdrag. Dit is niet alleen belangrijk omwille 
van het feit dat het UK de grootste Europese wapenproducent is, maar 
ook omdat de G8 in juni bijeenkomen in Schotland. Jack Straw liet alvast 
weten dat het internationaal wapenhandelsverdrag op de agenda van de 
bijeenkomst komt te staan. Wie meer wil lezen over de uitspraken van 
Jack Straw, kan terecht op www.controlarms.org, en www.iansa.org.  

• Wapens zijn geen mannenzaak. Integendeel: hoewel de meeste 
wapens in het bezit van mannen zijn, zijn het disproportioneel veel 
vrouwen die hieronder te lijden hebben. In de Verenigde Staten van 
Amerika lopen vrouwen vijf keer meer kans dan mannen gedood te 
worden door een vuurwapen bij huiselijk geweld. In Zuid-Afrika wordt 
elke 18 uur een vrouw doodgeschoten door haar (ex-)partner. En dan 
zwijgen we nog over het gebruik van wapens bij verkrachtingen en 
andere vormen van mishandeling en misbruik. Control Arms klaagt deze 
wantoestanden aan in het rapport ‘The Impact of Guns on Women’s 
lives’, dat verscheen ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 
op 8 maart. U kan het rapport gewoontegetrouw vinden op 
www.amnesty.be. 

• China keurde onlangs de anti-secessiewet goed waarmee China 
zichzelf het recht geeft om Taiwan met militaire middelen onder zijn 
gezag te brengen indien het verder gaat met zijn 
onafhankelijkheidsplannen. Naast deze wet keurde China ook een 
stijging van de defensie-uitgaven van 12,6% goed. 
Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland willen het EU wapenem
China graag opheffen, maar de laatste weken is er steeds meer te
verschillende hoeken (US, Japan, Zweden, Denemarken, Nederland, Tsje
Amnesty protesteert regelmatig tegen mensenrechtenschendingen in Ch
uitvoeren naar dit land lijkt ons op dit moment dan ook niet opportuun. 

• Op 8 maart verwelkomde Amnesty Vlaanderen Mary Leigh Blek van de
March en Margy Keegan van Gun Control Alliance South Africa op een g
over de impact van lichte wapens op het leven van vrouwen. Zij getuigden
geweld waaronder vrouwen te lijden hebben – zo verloor Mary Leigh Ble
haar zoon door gewapend geweld – maar ook over de strijdbaarheid
vrouwen die weigeren het hoge aantal zinloze slachtoffers van licht
aanvaarden. De aanwezigheid van deze dames ging niet onopgemerkt 
Leigh Blek was ondermeer op het één-journaal te zien. Meer info over de
March vindt u op www.millionmommarch.org, de Gun Control Alliance hee
op www.gca.org.za. Het verslag van de gespreksavond vindt u terug op ww
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• In de vorige nieuwsbrief hadden we het over de vele wapens die in België (al dan niet 
illegaal) circuleren. Minister van Justitie, Laurette Onkelinx, diende een nieuw 
wetsvoorstel in over wapenbezit. De wetgeving omtrent wapenbezit in België dateert al 
van 1933. Onkelinx stelt onder meer een strengere aanvraagprocedure en betere 
traceringsmethodes voor. De minister wil ook de wapenhandelaars strenger gaan 
controleren. 

 
 
EN MINDER GOED NIEUWS… 
 
• Ondanks een eerdere weigering keurde het Waalse Gewest de licentie voor een 

munitiefabriek in Tanzania goed. Het Waalse bedrijf New Lachaussée zou machines 
uitvoeren voor de productie van munitie. Tanzania staat bekend als een draaischijf voor 
illegale wapens. De kans is dus reëel dat deze munitie die in de Tanzaniaanse fabriek 
geproduceerd wordt, uiteindelijk terecht zal komen in één van de vele conflictgebieden in 
de regio (Democratische Republiek Congo, Burundi…) Na protest van onder andere 
Karel De Gucht werd deze licentie intussen wel opgeschort. Het blijft echter wachten op 
de definitieve beslissing van het Waalse Gewest om deze licentie definitief in te trekken. 

 
• Mary Leigh Blek vestigde onze aandacht op de Five-SeveN, een bijzonder krachtige 

pistoolversie van de P90, een automatisch machinegeweer dat enkel verkocht wordt  aan 
politiediensten en militaire overheden. De Five-SeveN kan van op grote afstand 
kogelvrije vesten doorboren. Het wapen wordt door FN België geproduceerd en is in de 
VS vrij beschikbaar voor burgers. 

 
• De afgelopen weken kwam er uit de Verenigde Staten helaas weer verschillende 

berichten over zinloos wapengeweld. In Wisconsin doodde een man met een legaal 
gekocht handwapen zeven mensen tijdens een religieuze bijeenkomst. Vier andere 
slachtoffers raakten gewond voordat hij zichzelf van het leven beroofde. 
In Texas schoot een vierjarig jongetje zijn twee jaar jongere broertje neer met een 
handwapen dat hun moeder in haar handtas bewaarde. 
In een indianenreservaat in Minnesota doodde een zestienjarige zes medeleerlingen, een 
leerkracht en een veiligheidsagent en pleegde nadien zelfmoord. Er vielen tijdens het 
drama ook zeven gewonden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPROEP VRIJWILLIGERS 
De volgende mijlpaal op internationaal niveau tijdens de Control Arms campagne is de “UN
Review Conference on Small Arms and Light Weapons” in juli 2006. Het wordt dus een
cruciaal jaar waarbij we nog meer inspanning zullen moeten leveren om de publieke opinie
te mobiliseren voor een internationaal wapenhandelsverdrag. Daarom trekken we deze
zomer naar de Vlaamse muziekfestivals om zo veel mogelijk foto’s en steun te verzamelen
voor de Million Faces petitie.  
Heb je zin om met ons mee te gaan? Stuur dan een mailtje naar ellenr@aivl.be. Vrijwilligers
zullen vooraf een korte vorming krijgen over de campagne. 

 
 
 
 
Graag houden we u via deze nieuwsbrief en via de website www.controlarms.org op de 
hoogte van de campagne. Kent u geïnteresseerden die deze nieuwsbrief ook wensen te 
krijgen? Geef dan een seintje aan karenm@aivl.be.  
Ontvangt u deze nieuwsbrief liever niet meer, laat dit dan op hetzelfde adres weten. 
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