
 
 
 
 
EXTRA NIEUWSBRIEF JULI 2006: CAMPAGNE OP VOLLE KRACHT  
 
 
NATIONALE OVERHANDIGING  

• Samen met de directeurs van de Franstalige afdeling 
van Amnesty International, Oxfam, het VNLW en RAIAL 
overhandigde Jan Brocatus voor Amnesty Vlaanderen 
op 21 juni jl. de Belgische bijdrage aan de One Million 
Faces petitie aan Minister van Buitenlandse Zaken 
Karel De Gucht. Maar liefst 25.000 Belgen lieten zich 
zonder veel moeite overhalen om de eis voor betere 
controle op wapenhandel te ondersteunen.  
Minister De Gucht sloot zich met zijn foto aan bij zijn 
25.000 landgenoten en beloofde in New York, tijdens  
de 'UN Small Arms Review Conference' zijn uiterste 
best te doen voor de doelstellingen van de campagne. 

 
 
INTERNATIONALE OVERHANDIGING  

• Tijdens deze VN-top over lichte wapens, 
van 26 juni tot 7 juli, evalueren 
wereldleiders de stand van zaken van het 
programma dat 5 jaar geleden werden 
opgesteld om het wereldwijde probleem 
van lichte wapens aan te pakken. Amnesty 
International, Oxfam en IANSA willen deze 
politieke leiders overhalen om de strijd 
tegen de illegale handel van lichte wapens, 
nog een stap concreter te maken en werk 
te maken van een Internationaal 
Wapenhandelverdrag (Arms Trade Treaty - 
ATT).   

 
• Om duidelijk te maken dat dit verdrag de wens is van vele gewone mensen, overhandigde 

Julius Arila samen met oa Irene Khan, Secretaris Generaal van Amnesty International, op de 
eerste dag van de conferentie, de 1 miljoen gezichten aan de Secretaris Generaal van de 
VN, Kofi Annan. Julius Arile komt uit Kenia, is zelf slachtoffer van wapengeweld en het 
officiële miljoenste gezicht. Bij het in ontvangst nemen van de petitie, zei Kofi Annan “The 
faces in it prove that a picture can speak not just a thousand words, but a million words. I hope 
that this petition comes to symbolize how governments and people can work together to 
achieve the fundamental purpose of the Review Conference - that is - saving lives.”  

 
• Onze Minister van Buitenlandse Zaken heeft alvast belofte gehouden en tijdens zijn 

openingsspeech sterk gepleit voor een ATT. Dat België op dit ogenblik ook voorzitter is van de 
OVSE maakt deze stellingname uiteraard nog belangrijker.Hopelijk sluiten ook vele andere 
regeringen zich hierbij aan en blijft het niet enkel bij vage beloftes.  

 
 

Voor het  verslag van onze man ter plaatse, kan je terecht op: 
 http://controlarms.skynetblog.be 

 
Surf naar: http://www.controlarms.org/events/unreview.htm voor de internationale blog.
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