NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2005
De medewerkers van de Control Arms Campagne wensen u een zeer gelukkig nieuwjaar. Wij hopen
natuurlijk vooral dat we er – met uw steun – in 2005 in zullen slagen om een strenge controle op de
wapenhandel weer een stuk dichterbij te brengen.
GOED NIEUWS…
Sinds oktober is er heel wat gebeurd op het vlak van de wapenhandel, en zijn er weer heel wat
opportuniteiten om actie te voeren bijgekomen. Een overzicht:
•

Kort nadat Groot-Brittannië zich achter het Arms Trade Treaty (ATT) schaarde,
volgde ook Nieuw-Zeeland hun voorbeeld. De volgende landen steunen intussen de
ontwikkeling van een internationaal wapenhandelsverdrag: Brazilië, Cambodja,
Costa Rica, Finland, Hongarije, Ijsland, Macedonië, Mali, Mexico, Nederland, NieuwZeeland, Slovenië, Tanzania en het Verenigd Koninkrijk. Ook in Vlaanderen krijgt de
campagne steun uit politieke hoek. Europees Parlementsleden Said El Khadraoui,
Bart Staes, Dirk Sterckx en Anne Van Lancker zegden hun steun aan de Control
Arms campagne toe. Het is nu nog wachten op steunbetuigingen uit de Vlaamse en
de federale politiek!

ACTIE - ACTIE
Steun de Franse
voetbalsterren
Claude Makelele
en Lilian Thuram
in hun actie om
ook de Franse
president Chirac
te overtuigen het
ATT te
ondersteunen.
Via
www.controlarms
.org kan u uw
steentje
bijdragen.

•

Op 17 november werd een bindende resolutie goedgekeurd door het Europese
Parlement, waarin de opheffing van het Europese wapenembargo tegen China aan
twee voorwaarden wordt onderworpen: 1) de Europese Gedragscode inzake de inen uitvoer van wapens moet bindend worden en 2) China moet concrete
maatregelen treffen om de mensenrechtensituatie te verbeteren, waaronder de
ratificatie van het internationaal pact inzake burger- en politieke rechten, en het
respecteren van de rechten van minderheden. Tot nader order blijft het
wapenembargo dus van kracht.

•

In de loop van 2005 zal het Vredesinstituut zijn adviserende taak opnemen. Het zal advies geven
over wapenleveringen aan gebieden met een twijfelachtige mensenrechtensituatie of in een
conflictsituatie. Op basis hiervan zal het parlement dan kunnen beslissen of ze al dan niet een
exportvergunning toekent. Zo wordt toch een stuk extra controle ingebouwd voor wapenlevering
aan probleemgebieden.

•

Eind december waren er wereldwijd meer dan 200.000 foto’s verzameld voor de Million Faces
Petition. Een goed resultaat, maar we kunnen nog veel beter!

•

Tegenwoordig kan men de reisweg van een koffer tot in de kleinste details reconstrueren. Ook de
weg die genetisch gemanipuleerde voedingsstoffen afleggen wordt zorgvuldig gevolgd. Massa’s
wapens verdwijnen echter spoorloos, elke dag opnieuw, om later op te duiken in het illegale circuit
of in conflictzones waar ze nooit hadden mogen belanden. Op dit moment bespreekt de VN de
mogelijkheid van een internationaal verdrag voor het markeren en traceren van wapens. Met een
sluitend systeem om wapens te markeren kan de herkomst van illegaal verhandelde wapens
achterhaald worden, en kunnen de illegale wapenhandelstromen beter in kaart gebracht worden.
Vorige week lanceerde Amnesty het rapport Tracking Lethal Tools. Marking and Tracing Arms and
Ammunition. Amnesty International vraagt dat de VN een bindend internationaal instrument
ontwikkelen dat de markering en tracering van niet alleen wapens, maar ook munitie mogelijk
maakt. U vindt het rapport op onze website: www.amnesty.be

EN MINDER GOED NIEUWS
• Het nieuwe jaarverslag over de in-, uit- en doorvoer van wapens van de Vlaamse regering werd
bijzonder laattijdig gepubliceerd. Bovendien blijft dit rapport op een aantal punten erg onduidelijk.
Zo wordt de reden voor geweigerde vergunningen nergens genoemd. Ook werd er volgens het
rapport geleverd aan landen in een conflictsituatie of waar de mensenrechten niet gerespecteerd
worden, zoals India, Indonesië, Pakistan, Turkije en Saoedi-Arabië. U kan het rapport zelf nalezen
op www.vlaanderen.be/wapenexport, de commentaar die Amnesty bij het rapport heeft vindt u op
www.amnesty.be
•

In Sudan blijft de humanitaire crisis voortduren. In het rapport “Arming the Perpetrators of Grave
Abuses in Darfur” toont Amnesty International aan hoe landen als China, Frankrijk, Iran en andere
het conflict voedden door wapens te leveren aan het Sudanese leger of aan de “Janjaweed”. Het
rapport is zoals gewoonlijk te vinden op onze website: www.amnesty.be

•

Op 12 januari liet De Standaard weten dat er maar even 669.273 vuurwapens in omloop zijn in
België. Deze cijfers gaan over de officieel geregistreerde vuurwapens. Minister Onckelinckx liet in
oktober al verstaan dat er nog heel wat schort aan de registratie van vuurwapens in ons land, en
dat het absoluut niet duidelijk is hoeveel wapens er illegaal circuleren. Volgens sommige ramingen
zouden er zelfs 2 miljoen vuurwapens (legaal en illegaal) in omloop zijn in België… Ook voor ons
land is een goed markerings- en traceringssysteem dus van het grootste belang!

•

De onrust in Oost-Congo blijft duren. In december trok Rwanda zijn dreigement in om de
Democratische Republiek Congo binnen te vallen, maar desondanks blijven er berichten opduiken
dat Rwandese soldaten in Oost-Congo aanwezig zijn. In Noord-Kivu wordt er nog steeds
geplunderd en gevochten door dissidenten van de RCD-Goma rebellenbeweging, die officieel
verklaarde de overgangsregering te steunen. De VN-MONUC strijdmacht, die moet toezien op de
uitvoering van het wapenembargo tegen Oost-Congo, blijkt niet over voldoende slagkracht te
beschikken om de erg complexe situatie te controleren. Het wordt hoog tijd dat de illegale
wapentoevoer naar dit gebied wordt drooggelegd, wat alleen maar kan door alle toegangswegen
(over land, water en lucht) systematisch te controleren. Het controlesysteem dient ook aangepast
te zijn aan de situatie ter plaatse, waar een langdurig machtsvacuüm heeft geleid tot het ontstaan
van een wirwar van privé-netwerken die grotendeels de economie én illegale wapentransporten in
handen hebben. De Belgische regering moet hierin haar steentje bijdragen door meer
internationale druk uit te oefenen. Meer info over dit onderwerp vindt u op www.irinnews.org en
www.crisisweb.org (Africa Report N°84, Maintaining Momentum in the Congo: The Ituri Problem)

GOEDE VOORNEMENS
In 2005 staan de volgende projecten op stapel voor de Control Arms campagne:
8 MAART
Naar aanleiding van
Internationale
Vrouwendag,
organiseert Amnesty
Vlaanderen op 8 maart
een gespreksavond –
met internationale
gastsprekers - rond het
thema ‘de impact van
lichte wapens op het
leven van vrouwen’.
Meer info op:
http://www.aivl.be/Sho
wPage.cfm?PageID=1
569

•

Meer handtekeningen en foto’s verzamelen voor de Million Faces Petition.
In 2006 loopt de Control Arms campagne af. 2005 wordt dus een cruciaal
jaar! In Vlaanderen willen we de campagne alvast meer zichtbaar maken. U
hoort er nog van!

•

Er staan heel wat rapporten en acties op de Control Arms agenda. In maart
verschijnt het rapport ‘The impact of guns on women’s lifes’, in de tweede
helft van het jaar verschijnt een rapport over Arms Transporters. Wereldwijd
zullen parlementsleden aangespoord worden om het Internationale
Wapenhandelsverdrag te steunen. Ook de schade die wapens buiten
oorlogstijd aanrichten zal speciale aandacht krijgen.

Dit is uiteraard nog maar een kleine greep uit het drukke jaar dat 2005 belooft te
worden. Ook dit jaar 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

