
 
 
 
NIEUWSBRIEF JUNI 2005 
 
 
GOED NIEUWS… 
 

• Bijna 200 Control Arms activisten uit meer dan 70 landen kwamen bij elkaar in 
Nairobi van 14 tot 17 april, op de conferentie “Action for Arms Control in a World 
Awash with Arms”. Ze bespraken er de stand van zaken i.v.m. de campagne en 
maakten er plannen voor het verdere verloop ervan. Amnesty Vlaanderen 
stuurde twee vrijwilligers. Sinds de conferentie is de Control Arms-barometer in 
de hele wereld duidelijk gestegen! Een verslagje van de conferentie vind je op 
www.controlarms.org/events/nairobi2005. 

Geef je smoel ‘ns een 
goed doel! 
 
Deze zomer trekt Control 
Arms naar de festivals 
om massaal foto’s te 
verzamelen voor de 
Million Faces. Onze 
slogan: Geef je smoel ‘ns 
een goed doel! Je zal 
ons niet kunnen missen: 
onze opblaasbare stan
is bekroond met ee
reusachtige Cowboy 
Henk, mascotte van de 
zomercampagne. 
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Voor deze actie kunnen 
we nog steeds extra 
mankracht gebruiken. 
Wie interesse heeft en 
wel een dagje op een 
festival campagne wil 
voeren, neemt zo snel 
mogelijk contact op met 
ellenr@aivl.be 
 
 
 
 

• We hebben er weer twee landen bij die het internationaal wapenhandelsverdrag 
publiekelijk steunen: onlangs schaarde Noorwegen zich achter de ontwikkeling 
van zulk een verdrag. Bijzonder goed nieuws is ook de verklaring van de Franse 
president Chirac naar aanleiding van een meeting over microfinanciering. Hij 
sluit zich aan bij de Britse plannen om de situatie in Afrika te verbeteren, 
waaronder de ontwikkeling van een internationaal wapenhandelsverdrag. Het 
politieke draagvlak voor een verdrag wordt alsmaar groter! 

• Op donderdag 26 mei 2005 keurde het Europees Parlement (EP) een resolutie 
goed over lichte wapens. Het EP moedigt de Europese Raad en de lidstaten 
aan om in het kader van de Verenigde Naties (VN) een mechanisme te 
ontwikkelen dat het traceren van lichte wapens mogelijk maakt. Verder spoort 
het EP Spanje, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Malta en Tsjechië aan om het VN 
Protocol over vuurwapens van 31 mei 2001 zo snel mogelijk te tekenen. Ten 
slotte roept het EP de Europese Raad en de lidstaten op om tot een 
internationale consensus te komen over de noodzaak van een internationaal 
wapenhandelverdrag! De resolutie zelf kan je hier nalezen: www.europarl.eu.int  

• Nog goed nieuws uit Europa: het wapenembargo tegen China wordt dan toch 
gehandhaafd. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de druk vanuit de USA hier een 
grote rol in gespeeld, ook de recente Chinese wet die gewapende interventie 
toelaat in geval Taiwan zijn onafhankelijkheid zou uitroepen speelde niet in het 
voordeel van China.  

• Donderdag 23 juni besliste de Waalse regering uiteindelijk toch om de 
exportlicentie voor het bedrijf New Lachaussée in te trekken. New Lachaussée 
wilde moderne machines leveren aan een munitiefabriek in Tanzania, dichtbij de 
erg onstabiele regio van de Grote Meren. Dankzij interventies van o.a. minister 
Karel De Gucht, maar ook internationale druk tot zelfs van de V.N. toe, 
zegeviert het Belgische vredesbeleid in de regio over economische 
overwegingen. Wie wil weten waarom Control Arms deze beslissing toejuicht, 
kan er het rapport van IPIS, “Wapentrafieken in de regio van de Grote Meren”, 
op nalezen op www.ipisresearch.be 

• Begin deze maand keurde de ministerraad het wetsvoorstel van Laurette Onkelinkx voor de 
modernisering en de verstrenging van de wapenwet uit 1933 goed. Dit voorstel bevat onder meer 
een strengere reglementering voor het beroep van wapenhandelaar, een beter toezicht op de 
inschrijving van wapens in het Centraal Wapenregister, en de verplichting om voor elk wapen een 
vergunning aan te vragen. De wet moet nog besproken en goedgekeurd worden door het 
parlement, wij hopen alvast dat ze daar niet afgezwakt uitkomt. 

http://www.controlarms.org/events/nairobi2005
http://www.europarl.eu.int/
http://www.ipisresearch.be/
mailto:ellenr@aivl.be


• Sinds oktober 2003 voeren Netwerk Vlaanderen, Forum voor Vredesactie, Vrede en voor Moeder 
Aarde actie tegen de onverantwoorde investeringen van Belgische banken in de wapenindustrie. 
Deze campagne werpt zijn eerste vruchten af: Fortis, ING, Dexia en KBC schroefden hun 
investeringen in de meest controversiële wapensystemen (chemische en biologische wapens, 
clusterbommen… ) al flink terug. Behalve bij KBC, geldt dit echter nog niet voor de 
beleggingsfondsen die de banken aanbieden. Wil jij ook weten wat er met je geld gebeurt, bezoek 
dan de website www.mijngeldgoedgeweten.be. 

• Van 6 tot 12 juni werd in de hele wereld actie gevoerd ter gelegenheid van de Global Week of 
Action against Small Arms. In meer dan 50 landen werd het misbruik van lichte wapens 
aangeklaagd. Op heel wat plaatsen werden tegelijkertijd foto’s verzameld voor de Million Faces  
en actie gevoerd voor een internationaal wapenhandelsverdrag. Wie nieuwsgierig is naar wat 
collega-activisten wereldwijd uit hun hoed toverden, kan een kijkje nemen op 
www.iansa.org/action/woa2005/index.htm, of op www.controlarms.org/events/weekofaction05.htm  

• In Vlaanderen werd de Week of Action niet echt opgevolgd. We waren immers volop bezig met de 
voorbereidingen van onze zomeractie: je kan ons deze zomer op festivals in het hele land tegen 
het lijf of beter de stand lopen (Rock Werchter, Rock Zottegem, Gentse Feesten, Sfinks, 
Antilliaanse Feesten en Pukkelpop). Je zal er niet naast kunnen kijken: een reuzegrote Cowboy 
Henk prijkt bovenop een opblaasbare tent (zie kadertje). Wie zijn foto laat trekken, krijgt een 
supercool Cowboy Henk-aandenken!  

 
 
EN MINDER GOED NIEUWS 

• Op 3 mei werd het meest recente Vlaams Wapenrapport, dat de periode van 1 september 2004  
tot 31 december 2004 bestrijkt, besproken door de subcommissie wapenhandel van het Vlaams 
Parlement. Amnesty International Vlaanderen vindt het rapport weinig doorzichtig. Zo blinkt 
Vlaanderen bijvoorbeeld uit in de export van ‘andere wapens’ – onder deze categorie vallen 
elektronische en optische systemen, radars, communicatiesystemen, chemische producten en 
OC-sprays. Het is niet te achterhalen welke ‘andere’ er precies geleverd werden. Positief is wel 
dat in Europees verband gewerkt wordt aan een meer gedetailleerde verslaggeving. De volledige 
commentaren van Amnesty Vlaanderen zijn te lezen op www.amnesty.be . 

 
• Iedereen herinnert zich nog de omstreden levering van Minimi’s aan Nepal enkele jaren geleden. 

Dat het momenteel niet goed gaat met de mensenrechten in Nepal, zal je vast ook al gehoord 
hebben. Midden juni publiceerde Amnesty het rapport “Nepal, Military Assistance Contributing to 
Grave Human Rights Violations” (www.amnesty.org, klik op ‘more reports’), waarin aangetoond 
wordt dat wapenleveringen aan Nepal bijdragen tot schendingen van de mensenrechten, zowel 
door de Nepalese overheid als door de maoïstische rebellen. In het rapport wordt onder andere de 
Belgische wapenlevering aan Nepal aangeklaagd. Het rapport concentreert zich echter op de 
grootste leveranciers aan Nepal: India, het Verenigd Koninkrijk en de USA. Amnesty vraagt dat 
deze leveranciers alle militaire steun opschorten tot er garanties zijn dat Nepal en de maoïstische 
rebellen de mensenrechten en het internationaal humanitair recht zullen respecteren. 

 
• België wordt niet meteen geassocieerd met zwaar gewapend geweld. Toch werd ook ons relatief 

vredige landje de laatste maanden meermaals opgeschrikt door drama’s waarbij vuurwapens de 
slechte afloop bepaalden. In een café in Leuven schoot een Armeense man bij een ruzie met 
enkele van zijn kompanen één toevallige aanwezige dood, drie anderen werden gewond. 
Strafpleiter Hein Diependaele werd met een vuurwapen vermoord door zijn echtgenote, die 
daarna zichzelf ombracht. De bekende advocaat Jef Vermassen bevestigde in dat kader nog maar 
eens dat een wapen in huis de persoonlijke veiligheid alleen maar verkleint. Dit feit wordt ook 
geïllustreerd door de recente berichten over het hoge aantal zelfmoorden en gezinsdrama’s bij 
politieagenten die hun dienstwapen mee naar huis nemen. Goed nieuws is dan wel dat Minister 
van Binnenlandse Zaken Dewael een richtlijn uitschreef dat agenten hun dienstwapen niet langer 
mee naar huis mogen nemen na de uren, precies zoals Control Arms aanbeveelt in het rapport 
“Guns and Policing” (www.controlarms.org/downloads)! 
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• Op 23 en 24 augustus vond de meeting van de Ministers van Buitenlandse Zaken van de G 8 
plaats in het Schotse Gleneagles. Groot-Brittannië had beloofd de ontwikkeling van een 
internationaal wapenhandelsverdrag op de agenda te plaatsen. De resultaten van de gesprekken 
over het wapenhandelsverdrag zijn echter teleurstellend. De verklaring na afloop van de 
vergadering was bijzonder voorzichtig, en er werden geen beloftes gemaakt in verband met het 
internationaal wapenhandelsverdrag. Je vindt de commentaren van Amnesty International op 
www.amnesty.org, bij de persberichten van 23 juni. Vlak voor de bijeenkomst van de minister van 
buitenlandse zaken publiceerde Control Arms nog een rapport over onverantwoorde 
wapentransfers door de G8 – die niet alleen de grootste economische machten in de wereld zijn, 
maar ook de grootste wapenproducenten. Dit rapport, “The G8, Global Arms Exporters. Failing to 
Prevent Irresponsible Arms Transfers”, vind je op www.controlarms.org/downloads. In dit kader 
wordt het gebrek aan stellingname door de ministers extra schrijnend! 

 
• Lichte wapens eisen een enorme tol. Niet alleen maken ze veel directe slachtoffers, heel wat 

mensen ondervinden ook ernstige indirecte gevolgen van de buitensporige aanwezigheid van 
wapens. Humanitaire hulpverleners worden bijvoorbeeld steeds vaker het slachtoffer van 
gewapend geweld, zo blijkt uit een rapport van het Centre for Humanitarian Dialogue. Op heel wat 
plaatsen wordt humanitaire hulp bijgevolg onmogelijk: 21 % van de ondervraagde hulpverleners 
verklaarde dat ze een kwart van hun doelgroep gewoonweg niet konden bereiken wegens een te 
groot risico onderweg. Het meest acute geweld werd gerapporteerd in Guinée, Kenia, Uganda, 
Nepal, de bezette Palestijnse gebieden en Irak. Het rapport kan je vinden op www.hdcentre.org.    

 
 
 
PRETTIGE VAKANTIE! 
 
Het themacoördinatieteam wapenhandel van Amnesty Vlaanderen maakt zich op voor een 
welverdiende vakantie. Het werkjaar 2004 – 2005 is bijzonder druk geweest, de Control Arms 
campagne heeft vooral heel wat vooruitgang geboekt!  
 
Control Arms wenst ook jou een aangename zomer. Spoor je vrienden en kennissen zeker aan om 
hun foto te laten trekken op één van de zomerfestivals!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie: Katleen Craenen – themacoördinatieteam wapenhandel Amnesty Vlaanderen 
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