
 
 
 
 
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2006 
 
Na twee maanden zomerreces, is het specialisatieteam wapenhandel en mensenrechten van 
Amnesty International weer in actie geschoten. U mag dus weer rekenen op onze driemaandelijkse 
nieuwsbrief, met het belangrijkste nationale en internationale nieuws over dit onderwerp.  
 
 

 
SLECHT NIEUWS 
 

• Na een jarenlange campagne kan het resultaat van de VN-herzieningsconferentie over het 
Actieprogramma betreffende lichte wapens niet anders bestempeld worden dan zeer 
teleurstellend. Dat de conferentie op een complete mislukking uitdraaide, is volledig te wijten 
aan een kleine groep van landen, in het bijzonder de Verenigde Staten, die elke kans op een 
inhoudelijk akkoord van meet af aan onmogelijk maakten. Op het vlak van globale 
standaarden betreffende wapentransfers of nationale wetgeving rond wapenbezit werd geen 
enkel resultaat bereikt. Over de negatieve impact van de algemene verspreiding van lichte 
wapens op ontwikkeling en het voorzien van vergoedingen voor slachtoffers van 
wapengeweld, kon evenmin een akkoord worden gevonden. De Control Arms campagne geeft 
de strijd echter niet op - er staan te veel mensenlevens op het spel om de wapenhandel 
ongestoord verder zijn gang te laten gaan. Meer dan een half miljoen mensen per jaar worden 
vandaag gedood door gewapend geweld. Als de wapenhandel verder blijft escaleren, zal dat 
aantal alleen nog maar stijgen. Uitgebreide commentaren op de mislukte conferentie vindt u 
op www.controlarms.org en op www.vnlw.be.  

 
• In de recente oorlog tussen Israël en de Hezbollah werden de mensenrechten door beide 

partijen grondig geschonden. Er werden onnodige burgerslachtoffers gemaakt, Israël zette 
clustermunitie in, de Libanese burgerlijke infrastructuur werd zwaar toegetakeld… Ook hier 
werden wapens op illegitieme wijze ingezet. Op 23 augustus en 14 september publiceerde 
Amnesty International rapporten over de mensenrechtenschendingen in dit conflict. Eind 
september volgt er een rapport over de wapentransporten in dit conflict. Houd uw krant en 
www.amnesty.be in de gaten.  

 
• Hoewel de bezitters én directe slachtoffers van vuurwapens hoofdzakelijk (jonge) mannen 

zijn, hebben vrouwen proportioneel gezien ontzettend veel te lijden onder gewapend geweld. 
Ze zijn relatief zelden daders, maar zeer vaak slachtoffers. IANSA bundelde een aantal 
pakkende en zeer persoonlijke getuigenissen van vrouwelijke slachtoffers van gewapend 
geweld van over de hele wereld. U kan het rapport ‘Women affected by gun violence speak 
out’ vinden op www.iansa.org. 

 
• Begin september vond het parket van Dendermonde een indrukwekkend arsenaal aan 

verboden wapens bij de leden van de neonazistische groepering ‘Bloed, Bodem, Eer en 
Trouw’. De vondst ging van boksijzers tot automatische geweren. Het feit dat deze groepering 
zulk een arsenaal aan wapens kon verzamelen wijst er nog maar eens op dat de 
wapenhandel dringend strenger gecontroleerd moet worden. Mensen met verkeerde 
bedoelingen kunnen te gemakkelijk aan een wapen geraken.  

 
• Dat wapens in de verkeerde handen dramatische effecten kunnen hebben, werd midden 

september eens te meer bewezen in Canada. Een 25-jarige man doodde 1 student en 
verwondde 19 andere toen hij lukraak het vuur opende in een college in Montreal. De man 
pleegde nadien zelfmoord. Hij had een vergunning voor de wapens die hij bezat. U kan meer 
lezen over deze schietpartij op www.iansa.org. 

 

http://www.controlarms.org/
http://www.vnlw.be/
http://www.amnesty.be/
http://www.iansa.org/
http://www.iansa.org/


 
  
EN GOED NIEUWS… 

 
• Na de VN-conferentie in juli zag het er even naar uit dat één van de belangrijkste objectieven 

van de Control Arms campagne, een bindend internationaal wapenhandelsverdrag, een 
onbereikbare droom zou blijven omwille van de negatieve houding van een klein aantal staten. 
We mogen echter niet vergeten dat er in de internationale gemeenschap ook heel wat steun is 
voor een wapenhandelsverdrag. Die steun uitte zich op 24 juli in een oproep door de 
ambassadeurs van Argentinië, Australië, Costa Rica, Finland, Japan, Kenia en het Verenigd 
Koninkrijk om de ontwikkeling van een wapenhandelsverdrag op de agenda van de volgende 
Algemene Vergadering van de VN (in oktober 2006) te plaatsen. Control Arms verwelkomt dit 
voorstel, maar wijst er ook op dat het voorstel niet spreekt over de mensenrechten. Je kan zelf 
de auteurs van de resolutie vragen hun voorstel nog te versterken op www.controlarms.org.  

 
• De band tussen vuurwapens en mensenrechtenschendingen werd wel uitdrukkelijk erkend 

door de VN-Subcommissie voor de Promotie en Bescherming van de Mensenrechten in een 
resolutie van eind augustus. Deze subcommissie stelde vijftien principes op die een aantal 
basisstandaarden voor het gebruik van wapens door overheid en privé-personen vastleggen. 
Ook de wapenhandel komt aan bod. Eén van de principes is dat internationale wapentransfers 
waarbij een grote kans bestaat dat de wapens gebruikt zullen worden voor 
mensenrechtenschendingen niet verantwoord zijn. De resolutie van deze subcommissie vult 
het voorstel van de paragraaf hierboven daarmee perfect aan. De Control Arms campagne zal 
er dan ook voor blijven ijveren dat staten deze principes mee opnemen in hun voorstel voor 
een internationaal wapenhandelsverdrag. U kan de vijftien principes en de resolutie zelf 
vinden op www.iansa.org.  

 
• Dat de Control Arms campagne verre van afgelopen is, mocht wereldwijd blijken op 13 

september. Deze dag werd uitgeroepen tot ‘Global Day of Action’. Over de hele wereld 
spoorden actievoerders hun regeringen aan om de resolutie voor een wapenhandelsverdrag 
te steunen, en om mee te ijveren voor een voorstel waarin ook de mensenrechten duidelijk 
aan bod komen. Lees meer over de verschillende acties op www.controlarms.org. 

 
• In Vlaanderen werd de afgelopen zomer bewezen 

dat de Control Arms campagne nog steeds ‘hot’ is. 
Cowboy Henk trok weer naar de festivals, ditmaal 
niet om foto’s te verzamelen, maar wel om tatoeages 
uit te delen. Meer dan 14.000 mensen lieten een 
tatoeage zetten, en uitten zo hun steun voor een 
betere controle op de wapenhandel. Voor meer foto’s 
kan u terecht op www.amnesty.be. 

 
• Wie zijn geld met een goed geweten wil beleggen, kan zich maar beter informeren. Niet alle 

banken hebben even sterke principes wanneer het gaat over investeringen in wapenproductie. 
Netwerk Vlaanderen bracht zopas een nieuw rapport uit over de grootste Belgische banken en 
hun houding tegenover investeringen in clustermunitie. Wil jij ook niet dat je spaarcenten 
gebruikt worden om wapens te produceren die onnodige slachtoffers te maken, lees dan het 
rapport op www.netwerkvlaanderen.be.   
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