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GOED NIEUWS… 
 
 
Op 9 oktober is de Control Arms campagne 1 jaar oud geworden. Hoog tijd om een stand 
van zaken op te maken dus. Enkele hoogtepunten uit de afgelopen maanden: 
 
• Meer en meer overheden zien de basisprincipes voor een Wapenhandelsverdrag zitten. 

Zo heeft de nieuwe Spaanse regering onder leiding van premier Zapatero zich achter de 
ontwikkeling van zulk een verdrag geschaard. Ook het Verenigd Koninkrijk – zelf één van 
de grote wapenexporteurs in de wereld – is bereid om een internationaal 
Wapenhandelsverdrag te steunen. Dit is een enorme stap vooruit in het proces, zeker 
omdat het Verenigd Koninkrijk in 2005 voorzitter van de Europese Unie is en bovendien 
de G8 bijeenkomst zal organiseren!  

 
• De Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu heeft zijn steun voor de campagne betuigd. 

Op de internationale Control Arms website kan u zijn verklaring lezen en op video 
bekijken. 

 
• Naar aanleiding van het Amnesty-rapport ‘Undermining Global Security’, is er in Europa 

grote druk uitgeoefend om de Gedragscode voor de Wapenexport grondig te herzien. 
Intussen publiceerden 55 Europese ngo’s, waaronder Amnesty International, het rapport 
‘Taking Control’, dat eveneens de vele hiaten in de gedragscode blootlegt. U kan de 
rapporten en een Nederlandstalige samenvatting vinden op de website van Amnesty 
International Vlaanderen: www.amnesty.be.  

 
• De internationale Control Arms website (www.controlarms.org) wordt in een nieuw kleedje 

gestoken. Zeker nog eens een bezoekje brengen dus! 
 
• De pers besteedde de afgelopen maanden heel wat aandacht aan (aspecten van) de 

Control Arms campagne. De publicatie van de rapporten rond de Europese Gedragscode 
werd zowel op de radio als in de geschreven pers besproken, met onder andere een 
stukje in het Radio I – programma ‘Voor de Dag’ en een artikel in Knack van 6 oktober. 
Dinsdag 19 oktober wijdde de Gazet van Antwerpen een artikel aan de Control Arms 
campagne in België.  
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EN MINDER GOED NIEUWS 
 
Goed nieuws betekent echter niet dat de campagne zijn doel bereikt heeft. Verre van zelfs. 
Wat kan er beter?  
 
• Ondanks de vele enthousiaste reacties, loopt de verzameling van foto’s voor de Million 

Faces petition achter op schema. Staat uw foto nog niet op de website, breng daar dan 
snel verandering in. Spoor ook uw vrienden, collega’s en familieleden aan om de 
campagne te steunen! 

 
• De grote aandacht voor de herziening van de Europese Gedragscode heeft spijtig 

genoeg weinig concreets opgeleverd. Nederland, de huidige voorzitter van de EU, wil de 
herziening er snel doorjagen, en de meeste lidstaten stellen zich erg terughoudend op als 
het gaat over internationale wetgeving.  

 
• Eén van de strijdpunten van de Control Arms campagne is een betere controle op de 

eindbestemming van overtollige wapens. Midden september besliste de Antwerpse politie 
om haar ‘overtollig’ wapenarsenaal van de hand te doen via het commerciële circuit. 
Jammer dat het stadsbestuur niet opteerde om ze te vernietigen, waardoor de kans dat 
ze in het criminele circuit opduiken nihil zou zijn geweest. 

 
• In het vluchtelingenkamp van Gatumba in Burundi werden op 13 augustus 164 

Congolese burgers vermoord met lichte wapens. Op 21 augustus werden tijdens een 
publieke bijeenkomst in Dhaka, Bangladesh, 21 personen vermoord en honderden 
gewond in een aanval met granaten en vuurwapens. Op 3 september eindigde de 
gijzeling in Beslan, Rusland, in een serie explosies en vuurgevechten waarbij meer dan 
340 personen het leven lieten en meer dan 40 gewond werden. Op 28 september, in 
Carmen de Patagones in Argentinië, opende een 15-jarige jongen het vuur in zijn klas 
met het geweer van zijn vader. Drie van zijn klasgenootjes stierven, 5 werden gewond… 

 
Deze rij voorbeelden is allesbehalve volledig. Elke dag veroorzaken wapens onnoemelijk en 
onnodig menselijk leed. Met een betere controle op de wapenhandel zullen wapens minder 
gemakkelijk in de verkeerde handen vallen. Zo kunnen heel wat drama’s voorkomen worden. 
 
We moeten onze politici er dringend van overtuigen dat ook zij kunnen bijdragen tot een 
veiligere wereld. Hoe meer landen de ontwikkeling van een Wapenhandelsverdrag 
ondersteunen, hoe meer kans dat de internationale gemeenschap bereid zal zijn echt werk 
te maken van de controle op de wapenhandel.  
 
Om dat te bereiken hebben we uw steun nodig, en die van uw familie en vrienden. Want 
wapencontrole belangt ons allemaal aan ! 
 
 

  
 
 


