
 
 
 
 
NIEUWSBRIEF APRIL 2006 
 
 
GOED NIEUWS… 
 

• Op 15 maart begon het aftellen naar de Herzieningsconferentie van de VN in New York, het 
hoogtepunt van de Control Arms campagne. Tijdens deze honderd dagen wordt wereldwijd 
intensief actie gevoerd: een nep-kerhof in Lissabon, de symbolische vernietiging van wapens 
in India, bewustmakingsspelen met Chileense studenten… U kan heel wat voorbeelden van 
Control Arms acties vinden op www.controlarms.org.  En het ziet ernaar uit dat we zullen 
slagen in het opzet om 1 miljoen foto’s te verzamelen van mensen die de campagne steunen. 
Momenteel staat de teller op 908.000!  Bekijk naar de campagnespot voor de laatste 100 
dagen: http://emedia.amnesty.org/Control-Arms-english.asx 

 
• Wie zijn kennis over de principes van het internationaal wapenhandelsverdrag nog eens wil 

opfrissen, kan daarvoor terecht op de website www.armstradetreaty.com 
Wil je alles weten over de Herzieningsconferentie van Verenigde Naties in New York, dan kan 
je terecht op:  http://www.un.org/events/smallarms2006/ 

 
• De Control Arms campagne wordt gesteund door heel wat bekende mensen, waaronder een 

aantal Nobelprijswinnaars. Naar aanleiding van de 100-dagen aftelling stuurden zij een open 
brief naar de media waarin ze oproepen om werk te maken van strengere controle op de 
wapenhandel en van een internationaal wapenhandelsverdrag. De brief kan je lezen op 
www.controlarms.org  

 
• Op 17 februari bracht Kofi Annan zijn jaarlijkse rapport over lichte wapens uit. Wie het wil 

nalezen, kan terecht op http://www.un.org/Docs/sc/sgrep06.htm 
 

• In april houdt de provincie Oost-Vlaanderen een grootscheepse inzamelactie van illegale 
wapens. Bezitters van een illegaal wapen kunnen hun eigendom laten regulariseren of 
inleveren bij de lokale politie, zonder te moeten vrezen voor vervolging. Ook de gouverneur 
van de provincie Limburg, Steve Stevaert, is het idee erg genegen. Bedoeling is uiteraard om 
zoveel mogelijk illegale wapens uit de omloop te halen, en om een beter zicht te hebben op 
het aantal wapens in de provincie.  

 
• Begin januari werd de Tsjechische wapenhandelaar Dalibor Kopp gearresteerd op de 

luchthaven van Zaventem op 5 januari 2006. De man werd sinds 2004 gezocht omdat hij 
wapens leverde aan de Palestijnse militante organisatie Hamas en aan terroristen in Irak. 
Kopp zou in 2002 ook betrokken geweest zijn in drugs- en wapensmokkel van Kazachstan 
naar Tsjechië. Via informatie van Interpol slaagden VN-vredestroepen erin Kopp in januari 
2005 op te pakken, maar hij werd later op borgtocht vrijgelaten. Kopp staat waarschijnlijk 
terecht in Brno. Hij riskeert 10 jaar cel.  

 
• De Europese Commissie wil een betere controle op vuurwapens door de markering van bij de 

productie te verplichten in een expliciete richtlijn. Voordien stond dit enkel indirect in een 
Europese richtlijn. Daarnaast wil de Commissie ook dat de informatie over vuurwapens geen 
vijf maar tien jaar bewaard wordt. De nieuwe voorstellen van de Commissie komen overeen 
met het VN-vuurwapenprotocol tegen transnationale georganiseerde misdaad.  
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EN SLECHT NIEUWS… 
 

• Het initiatief van gouverneur André Denys van Oost-Vlaanderen waarvan hoger sprake komt 
niets te laat. Maar weinig mensen beseffen hoeveel wapens er wel circuleren in België. Op 11 
maart meldde De Morgen dat, volgens de Gerechtelijk Politie, er ruim 2 miljoen wapens zijn in 
België. Slechts een 700.000, dus heel wat minder dan de helft, zijn geregistreerd. Eén van de 
redenen hiervoor is de verouderde wapenwet. We kijken dan ook met argusogen uit naar het 
wetsvoorstel van Minister Onckelinckx dat de wapenwet moet moderniseren.  

 
• In januari kwam het Voorbereidende Comité van VN bij elkaar om een agenda vast te leggen 

voor de Herzieningsconferentie van het Actieprogramma rond Lichte Wapens in juni. Landen 
die effectieve maatregelen tegen de proliferatie van wapens voorstaan, werden echter 
tegengewerkt door de VS, Syrië, Israël, Egypte, India, Pakistan, Iran en China die weigeren 
de wapenhandel aan banden te leggen. Het comité slaagde er niet eens in een agenda vast te 
leggen voor de conferentie in juni. Eind deze maand komt het Voorbereidend Comité terug 
samen, in de hoop meer resultaten te kunnen voorleggen tegen juni. Reden te meer dus om 
volop campagne te blijven voeren voor een strengere controle op de wapenhandel. Meer info 
vindt u op www.vnlw.be 

 
• De VN-Veiligheidsraad vaardigt regelmatig wapenembargo’s uit tegen landen of partijen in 

conflict. Deze wapenembargo’s zetten echter maar weinig zoden aan de dijk, omdat ze 
steevast en vaak op grote schaal geschonden worden. Alle 13 wapenembargo’s van het 
laatste decennium werden meermaals geschonden, de overtreders werden daarbij uiterst 
zelden bestraft. Control Arms vraagt een betere controle op de wapenembargo’s, en stelt dat 
een internationaal wapenhandelsverdrag daarbij een onmisbaar instrument is. U kan het 
persbericht vinden op www.amnesty.be, het uitgebreide rapport is te lezen op 
www.controlarms.org of www.amnesty.be 

 
• In januari werd duidelijk dat een Vlaams bedrijf een isostatische pers naar Iran had uitgevoerd 

die gebruikt zou kunnen worden voor de aanmaak van nucleair materiaal. Dit ondanks een 
waarschuwing van de CIA dat de pers wel degelijk ook voor militaire doeleinden gebruikt zou 
kunnen worden. De uitvoer van de pers was mogelijk omdat dit soort materieel niet 
vergunningspichtig is en het bedrijf daardoor enkel over de juiste attesten moet beschikken. 
Eens te meer blijkt dat voorzichtig moet omgesprongen worden met de uitvoer van alle 
materieel die niet enkel voor burgerlijke maar ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen 
worden. 

 
 

 

OPROEP:  Help Cowboy Henk !  
Cowboy Henk bezoekt weer festivals in Vlaanderen. 

 
Opnieuw voeren we actie voor de Control Arms campagne. Tot juni gaan we verder met de "One
million faces petition". Met deze actie zullen we ondermeer nog te vinden zijn op  het Benefietconcert
van Amnesty International in Antwerpen (24 mei). Maar ook voor de grote muziekfestivals tijdens de
zomer zijn we nog op zoek naar enthousiaste actievoerders. Vrijwilligers die mee op fotojacht willen
gaan krijgen een uitgebreide vorming over de Control Arms campagne. Alle praktische info is te
vinden op www.amnesty.be of contacteer José Maas, josem@aivl.be of 03 271 16 16 
 
Heb je tijd en zin om heel het gebeuren van achter de schermen intens mee te ondersteunen, bekijk
dan zeker onze vrijwilligersvacature voor festivalbegeleider op volgende link:  
http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=2604 
 

 
Redactie: Katleen Craenen – Themacoördinatieteam Wapenhandel Amnesty Vlaanderen
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