
 
 
 
 
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2005 
 
De zomer is nog maar nauwelijks voorbij of hier zijn we weer met een nieuwsbrief. Inderdaad, de 
voorbije maanden was het allesbehalve komkommertijd voor de Control Arms campagne. Want zomer 
of geen zomer, vakantie of niet, wapens blijven dagelijks slachtoffers eisen in de hele wereld. Hoog tijd 
dus om u weer een samenvatting van het belangrijkste Control Arms-nieuws te brengen! 
 
 
 
GOED NIEUWS… 
 

• We kondigden eerder al aan dat het Vlaams Netwerk Lichte Wapens 
(VNLW) – de Vlaamse dochterorganisatie van IANSA – zijn werking 
nieuw leven inblies. VNLW-leden Pax Christi Vlaanderen, Amnesty 
International Vlaanderen, Proyecto Gato en Vzw Vrede zullen 
gezamenlijk de verspreiding en het misbruik van lichte wapens 
bestrijden op Vlaams niveau. Dat nieuwe élan wordt nu ook 
gesymboliseerd door een nieuw logo, en een gloednieuwe website: 
www.vnlw.be. U hoort er nog van! 

 
• De Verenigde Naties kwamen van 11 tot 15 juli in New York bijeen voor de Tweejaarlijkse 

Conferentie over Lichte Wapens. Tijdens deze top verklaarden maar liefst dertien nieuwe 
landen dat ze de ontwikkeling van een internationaal wapenhandelsverdrag willen steunen. 
Het gaat over: Benin, Colombia, Duitsland, Ghana, Guinea, Nederland, Noorwegen, Senegal, 
Sierra Leone, Spanje, Turkije, Uganda en het Vaticaan. De EU, een aantal Oost-Afrikaanse landen 
en de Mercosur – een groepering van Latijns-Amerikaanse landen – verklaarden ook voorstander 
te zijn van strengere exportcontroles gebaseerd op globale minimumstandaarden. Op 
www.controlarms.org/latest_news/thirteen-governments vindt u het persbericht van de Control 
Arms Campagne naar aanleiding van dit succes. 

 
• Ook op het Belgische politieke toneel bewoog er wat de laatste maanden. Net voor de 

zomervakantie hebben een aantal kamerleden, van diverse politieke strekking en taalrol, een 
parlementaire resolutie ingediend die de Belgische regering vraagt om haar steun uit te 
spreken voor een internationaal wapenhandelsverdrag. Daarnaast verklaarde minister 
Moerman onlangs dat de Belgische overheid tijdens haar voorzitterschap van de Organisatie 
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in 2006 het Verenigd Koninkrijk, huidig 
EU-voorzitter, een platform wil aanbieden om de Europese houding t.o.v. een internationaal 
wapenverdrag te bespreken.  

 
• De kers op de Belgische taart kwam er echter half september. Op de VN-Wereldtop van 14 tot 

16 september hield premier Verhofstadt een speech waarin hij uitdrukkelijk te kennen gaf dat 
België achter de ontwikkeling van een internationaal wapenhandelsverdrag staat! We 
kunnen u het citaat niet onthouden: “Vrede betekent een halt aan de wapenhandel. België 
steunt daarom ook het voorstel om zo snel mogelijk onderhandelingen te starten voor een 
Internationaal Wapenhandelverdrag." Voor Control Arms in België is dit een enorme stap 
vooruit. Het VNLW stuurde naar aanleiding van deze heuglijke gebeurtenis een perstekst 
rond, die u vindt op www.vnlw.be . 

http://www.vnlw.be/
http://www.controlarms.org/latest_news/thirteen-governments
http://www.vnlw.be/


 
• Als u deze zomer een aantal festivals hebt bezocht, dan 

hebt u hem wellicht gezien: de reusachtige Cowboy 

 
 
EN 
 

 

Henk-tent van de Control Arms campagne. Met de 
slogan “Steek uw hoofd eens in mijn gat” slaagden onze 
vrijwilligers er in om zo maar eventjes 12.000 foto’s te 
verzamelen! Dit bewijst dat er ook bij het grote publiek 
interesse is voor de problematiek van onverantwoorde 
wapentransfers. De foto’s zelf kan je bewonderen op 
www.controlarms.org. Wie deze zomer niet de kans 
kreeg om een Cowboy Henk-foto te laten trekken, kan 
nog altijd zelf een foto op de website plaatsen. Intussen 
staan er 311 000 foto’s op de website, dus we hebben 
nog een hele weg af te leggen! 

MINDER GOED NIEUWS 

• De aanloop naar de VN-top van 14 tot 16 september zag er veelbelovend uit voor de Control 
Arms Campagne. De kladversies van het slotdocument stelden dat de VN “een internationaal 
instrument om het markeren en traceren, de illegale tussenhandel, en de handel in en 
transfers van lichte wapens te reguleren” zouden aannemen en implementeren. Vlak voor de 
top gooide de VS echter roet in het eten door hele stukken uit de tekst te schrappen. In het 
uiteindelijke slotdocument engageren de lidstaten zich enkel nog om de beloftes die ze al 
eerder maakten, op de top over Lichte Wapens in 2001, na te komen. Deze beloften zijn niet 
afdwingbaar. Geen vooruitgang dus in de strijd tegen de wapenproliferatie. Ook over de 
proliferatie van nucleaire wapens wordt in alle talen gezwegen in het uiteindelijke 
slotdocument. Na de veelbelovende bijeenkomst van de VN in juli, was dit een bijzonder 
teleurstellend resultaat. Meer informatie over dit thema vindt u op www.iansa.org/un/world-
summit-2005 

 
• Wapenschandalen komen niet enkel in conflictzones of derdewereldlanden voor. Eind 

augustus vond de Belgische politie bij huiszoekingen in het kader van een onderzoek naar 
een bende wapenhandelaars een indrukwekkende hoeveelheid wapens en munitie, waarvan 
een groot deel afkomstig is uit de FN-fabriek in Herstal. Bij de buit zaten zelfs 2 exemplaren 
van het omstreden Five-SeveN-pistool. Deze zaak bewijst dat de veiligheidsmaatregelen in de 
FN-fabriek verre van optimaal zijn. Control Arms vraagt dan ook aan de FN-directie en aan 
alle wapenproducenten om dringend werk te maken van de veiligheid in en rond de productie-
eenheden. Ook in andere dossiers werden trouwens (soms zware) wapens gevonden. België 
is dus allesbehalve vrij van illegale wapens en wapenhandel!  

• Het precaire vredesproces in het oosten van de Democratische Republiek Congo wordt sterk 
bedreigd door de voortdurende instroom van wapens. In juli publiceerde Amnesty International 
het rapport Democratic Republic of Congo: Arming the east, waarin wordt aangetoond dat 
tussenpersonen nauw verbonden met de Rwandese, Ugandese en Congolese overheden 
militaire hulp hebben geleverd aan milities en gewapende groepen die nauwelijks of geen 
respect voor de mensenrechten tonen. Dit ondanks de vredesakkoorden van 2002 en 
verschillende VN-wapenembargo’s. Ook blijkt dat de beruchte Russische wapentrafikant 
Victor Bout en zijn kompanen nog steeds een belangrijke rol spelen in de bewapening van álle 
partijen in het conflict. De Nederlandstalige samenvatting van het raport vindt u op de website 
van Amnesty International: http://www.aivl.be/index.cfm?PageID=2331 

 
• Na de ravage die de orkaan Katrina in New Orleans aanrichtte, zorgden ook wapens voor heel 

wat problemen. Net als in andere hulpbehoevende gebieden werden de hulpverleners er 
meermaals bedreigd door gewapend geweld. De evacuatie uit het overvolle Superdome-
stadion moest zelfs tijdelijk worden stilgelegd omdat er op een helikopter gevuurd werd. Eens 
te meer blijkt dat wapens in burgerhanden de onveiligheid vergroten. Meer over deze 
wantoestanden vindt u hier: www.iansa.org/regions/namerica/hurricane-katrina  
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