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OCCUPY OP DE BRES TEGEN WAPENHANDEL
Den Haag, 24 januari 2012 - Onlangs diende Groen Links een motie in die de regering vraagt: “Aanvragen voor
exportvergunningen naar zogenoemde ‘controversiële landen’ moeten voortaan versneld vanaf een bedrag van 2 miljoen euro
gemeld worden aan de Tweede Kamer”. Al eerder lag het exportbeleid onder vuur, o.a. toen in 2011 bleek dat pantservoertuigen
uit Nederland ingezet werden tegen de eigen bevolking in Egypte en Bahrein tijdens de ‘Arabische Lente’.
In een interview met Nieuwsuur merkte defensieminister Hans Hillen hierover o.a. op: “Er kunnen allerlei moties liggen, maar ik
ben op het ogenblik aan het kijken hoe ik Nederland het beste kan dienen: ook financieel en ook op het punt van het opruimen
van oude voorraden”.
Deze handelsgeest zonder ethiek schoot o.a. Caroline Lindo van Occupy Amsterdam in het verkeerde keelgat. Zij organiseerde
op 24 januari een protesttocht tegen wapenhandel, van het Occupy Den Haag kamp op het Malieveld naar het Plein. Daarmee
volgt althans een groep van de Nederlandse occupybeweging het voorbeeld van hun Amerikaanse kameraden, die van meet af
aan de verwevenheid van het militarisme en het zakenleven aan de kaak hebben gesteld en zich ook tegen de oorlog keren.
N.B.: De foto is afkomstig van een van de vele manifestaties op het Malieveld tegen de bezuinigingen. J.B.
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HET HAAGS VREDESPLATFORM IN 2011
"Het jaar 2011 bestond vooral in het begin uit massamobilisaties, die vooral van
belang zijn als we tegen de politiek oppositie voeren. Hieraan hebben mensen
van het Haags Vredesplatform enthousiast meegedaan. Aan het eind van het
jaar zijn de acties overgenomen door de indignados en occupiers, die zich keren
tegen de 1% bezitters en de rechtstreekse greep van het financiële geldwezen op
de politiek en de toenemende totalitarisering van de staat. Hierbij wordt in sommige gevallen ook de strijd tegen de oorlog en de daarmee gepaard gaande wapenhandel betrokken. Helaas is het Haags Vredesplatform er niet meteen in geslaagd
om er direct profijt van te trekken door bijvoorbeeld ledenwerving.
Evenals de andere vredesbewegingen worstelt het HVP daarom met een afnemend ledenaantal, Wellicht slaagt het HVP er niet in de kloof te overbruggen tussen de beweging van weleer en de acties van jongere generaties. Een situatie die
zorgen baart voor de toekomst"
Zo eindigt het jaarverslag van het HVP over 2011. Het blijkt dat vooral in het begin
de situatie aanleiding heeft gegeven om voor de vrede de straat op te gaan. Wij
protesteerden tegen de uitzending van politietrainers naar Kunduz, omdat dit toch
kansen maakte uit te lopen op militaire acties in Afghanisatan, en tegen de steun
van Nederland aan de interventie in Libië, wat feitelijk partij kiezen is in een burgeroorlog. Hierbij werkten wij samen met Kerk en Vrede, dat dit jaar in Almelo de
Paasmars organiseerde. Regelmatig protesteerden individuele HVP-leden tegen
de Israëlische bezetting in Palestina, die steeds meer op landroof voor Israëliërs
begint te lijken, wat ook consequenties heeft voor de staat Israël zelf, die een toenemend totalitaire ontwikkeling ondergaat.
Er zal ook in 2012 aanleiding zijn voor strijdbaar protest. Officieel zijn de Amerikaanse troepen teruggetrokken uit Irak en gaan zij ook weg uit Afghanistan, maar
de oorlogsdreiging blijft voortgaan met een diplomatiek pokerspel tegen Iran,
waarbij met name nucleaire dreiging in het spel is. We hopen de publieke opinie
daarop alert te maken, want de atoombom is nog lang niet de wereld uit...
Verder hoopt het HVP in samenwerking met andere organisaties met een reizende tentoonstelling een beeld te kunnen geven van de vredesbeweging in Den
Haag vanaf de vredesconferentie van 1903. In het afgelopen jaar hebben wij
tien canvasdoeken gekregen, die het goed doen in scholen, buurthuizen of kerkgebouwen. We hopen dat we de gelegenheid krijgen om daarmee verschillende
zalen een tijdje op te luisteren.
Jan Bervoets
secretaris van het Haags Vredesplatform.

Nieuwjaar 2012: zijn de Amerikanen nu echt weg uit Irak?
Op internet circuleren berichten dat de VS
zijn troepen niet volledig heeft teruggetrokken uit Irak. Noord-Irak (Koerdistan) zou
van de terugtrekking uitgezonderd zijn.
Daar zouden nog ca. 8.000 VS-militairen
aanwezig zijn. Ook zijn er berichten over
gecombineerd Iraaks-VS commando-troepen, die nog steeds onder Amerikaans
be-vel zouden staan. Daarnaast zijn er nog
vele door de VS betaalde gewapende ‘beveiligers’ actief bij particuliere bedrijven,
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WIJ ONTVINGEN:
Michel Chossudovsky en Finian Conningham (red), De mondialisering van de
oorlog, een digitale versie van de bundel The globalization of war: the “Military
Roadmap” to World War III, een online interactive reader uit december 2011. De
bundel is geredigeerd door, een emeritus-hoogleraar politieke economie in Ottawa en een journalist. De inleiding hiervan is in het Nederlands vertaald door Jan
Beentjes. De auteurs benaderen vooral de rol die de VS en de NAVO en andere
bondgenootschappen spelen in de toenemende militarisering van de wereld, maar
benaderen daarbij helaas wel de waarheid, vooral als het gaat om de economische
motieven. Te bestellen bij Kees Mathijsen, raek@planet.nl
Dorien Pessers, De rechtsstaat voor beginners, Balans, Amsterdam 2011.
Een geïdealiseerd beeld van het ontstaan van de macht als product van een
samenleving die uitgaat van wederkerigheid. Mooi geschreven. Er zijn echter
filosofen als Proudhon en Kropotkin geweest, die daar beslist anders over hebben
gedacht, want zowel in de Oudheid als in de Middeleeuwen zijn er ook 'godgeleide'
machthebbers geweest die beslist het tegendeel waren van wederkerigheid. Men
leze bijvoorbeeld de bijbelboeken Josua en Richteren, die iets anders prediken
dan het Romeinse contractrecht! En verder is er nog een groot verschil tussen
wederkerigheid van samenwerkende mensen onderling en die van machthebbers
en hun ondernamen of kapitalisten en hun arbeiders.

Vredeskoerieris een gezamenlijke uitgave
van Humanistisch Vredesberaad en
Haags Vredes Platform.
Eindredactie: Jan Bervoets.
Redactieadres: valkenboskade 461, 2563 JC Den
Haag
De Vredeskoerier verschijnt minimaal 4x per jaar in PDFformaat
Een abonnement op uitdraaien van het blad kan worden
besteld bij de administratie van het Haags Bredesplatform,
Gerrit Frijstein, Escamplaan 31, .... ... Dem Haag.
Opmaak: Jan Bervoets
Steun met uw ideeën, actieve inzet of bijdrage:
• Haags Vredes Platform, Valkenboskade 461,
2563 JC Den Haag, 070-3922102 giro 496449;
www.haagsvredesplatform.nl.
• Humanistisch Vredesberaad, Postbus 235,
2300 AE, Leiden. tel: 0648 233329. Giro 79911 tnv HVB,
Alphen a/d Rijn. info@humanistisch vredesberaad.nl;
www.humanistischvredesberaad.nl
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Kerstliederen van pleinbezetters,
om na te lezen in 2012
VIOLENT NIGHTS (Wijze stille nacht)
Violent nights, no respite
All is bombs, all is fright
Sounds of danger to mother and child
Birthplace of Jesus is so defiled
Wish for heavenly peace Wi-i-ll there ever be peace?
Violent nights, no end in sight
C’vilians quake at their plight
Fires fall down from heaven afar
Weapons- makers sing Alleluia !
Peace asunder is torn Will peace come Christmas morn?
DEBT US ALL ( Wijze: Deck The Halls)
Debt us all with bailout follies! Tralalala lalalala!
What’s the rea - son to be jolly? Tralalala lalalala!
Hundred bucks per barrel of oil! Tralala lalala lalala!
Drink the Kool-Aid, Join the Chorus ! tralalala lala lala
Bomb we now our latest peril Tralala lalala lalala!
Billion bucks a week? no quarrel! Tralalala lala lala!
Strike them hard if they’re not for us Tralala lalala lalala!
Freedom’s yours if you’re conformist. Tralalala lala lala!
See the blazing world before us Tralalala lala lala !
Europe’s crashing, print more dollars Tralala lalala lalala!
Constitution’s now in tatters Tralala lalala lalala!
End the wars and fund what matters! Tralala lalala lalala!
Deze en nog meer ‘Christmas carols’ werden in december
verstuurd in blogs van Occupy Wall Street.
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OVER DOC-P ALS STEUN
VOOR EEN BOYCOT

Op woensdag 18 en donderdag 19 januari kwam premier Netanyahu
van Israël met een soort staatsiebezoek naar Nederland. Hij werd
ontvangen door koningin Beatrix en het Nederlandse parlement en
vertrok daarna naar Israël in de overtuiging dat hij met het wijnglas in
zijn hand opnieuw het fiat van de regering had gekregen om verder
te gaan met de bezetting van Palestina, de landroof door de joodse
nederzettingen aldaar en de handel van de daarvandaan geroofde
agrarische producten – en de Muur niet te vergeten. Allemaal
scbendingen van het bezettingsrecht volgens de conventie van Genève en het internationale recht zoals dat door het Internationaal
Gerechtshof is vastgesteld – en de mensenrechten niet te vergeten,
wat zowel Arabieren als joden betreft die tegen het door Netanyahu
geprojecteerde Grote Thuisland Eretz Israel protesteren.
Zowel op woensdag bij de Portugese synagoge in Amsterdam als op
het Plein in Den Haag stonden demonstranten om het gezelschap
een en ander duidelijk te maken. Vrouwen in het Zwart en diverse
medestanders hadden in Amsterdam pannen, pollepels en fluitjes, die
ontbraken er in den Haag helaas.
Maar er stonden een paar honderd mensen. En op allebei de dagen
stroomde de regen.

Al jaren organiseren diverse vredesbewegingen en comités economische acties tegen Israëlische bedrijven die producten exporteren
uit nederzettingen in de bezette gebieden. Dit
is in strijd met het oorlogsrecht en wordt als
plundering beschouwd. Volgens Europees
recht mogen deze producten niet de grenzen
van de Europese unie passeren. Daarnaast
maakt Israël zich schuldig aan landroof, niet
alleen door de plaatsing van een scheidingsmuur op Palestijns gebied, maar ook via die
nederzettingen, die zich meester proberen
te maken van Palestijnse gronden en waterbronnen. Een berucht voorbeeld is Nabi
Saleh, waar inwoners van de nederzetting de
bevolking terroriseert met steun van de militie.
Het geheel van economische acties wordt
samengevat door de internationaal gebezigde
afkorting BDS (Boycot Desinvestering en Sancties). De Nlederlandse burger merkt er iets
van wanneer zij mensen met flyers en sandwiches voor de winkels zien staan om de passanten de winkelhouders attent te maken op
handel in verboden waar. De initiatieven gaan
uit van verschillende organisaties, waaronder
het Nederlands Palestina Komitee, Een Ander
Joods Geluid, diverse vredesbewegingen,
of individuen, soms met de vlag van de
Palestijnse Autoriteit of Hamas, soms vanuit
orthodox-joodse geloofsovertuigingen, en hoera! - onafhankelijke indivuduen. De actie
kan ook dienen als steun zich federalistisch
organiserende volkscomités die rechtstreeks
bij het geweldloze verzet tegen de Muur of de
nederzettingen betrokken zijn, gesteund door
de Israëlische beweging ‘anarchists against
the wall’
Deze bewegingen zijn vlak voor de jaarwisseling benaderd door een intitatiefgroep DOCP
(stichting Diensten en Onderzoekcentrum Palestina). Het doel van deze organisatie is een
stichting te vormen, die vanuit alle hoeken de
actievoerders te informeren over de kansen
van economische actie en achtergrondinformatie te geven over de situatie in Palestina.
Het moet duidelijk zijn dat het Israëlische
regeringsstandpunt over Palestina mensenrechtelijk niet meer te verdedigen is, en dat
zal moeten blijken uit feiten die uit zoveel
mogelijk bronnen worden geleverd (niet alleen
de leiding van Hamas of het Palestijnse volksfront). Het moet ook duidelijk zijn dat de normen waarmee wij in Nederland antisemitisme
tegengaan ook van toepassing moeten zijn op
de beoordeling van wat de Israëlische regering de niet-joodse bevolking en zelfs dissidente joden in zijn land aandoet om de staat
tegen zijn eigen burgers te beschermen.
De stichting wil betaalde krachten aantrekken,
die research doen, en die zich richten op
kunst, cultuur, het hoger onderwijs en de media. Daarom willen ze de organisaties en vredesbewegingen betrekken bij de fondsvor-
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ming van de stichting, zodat de onderzoekers
kunnen worden vrijgesteld. De taak zou tweeledig moeten zijn: achtergrondinformatie geven die de waarheid stelt tegenover de Israëlische regeringspropaganda, en nog meer bewijsmateriaal te leveren van illegale handel
uit de bezette gebieden.
Het is aan de vredesbewegingen en de BDScomités om te beslissen of zijn die stichting
steunen, zodat er een informatiecentrum
komt dat met bredere argumenten komt om
Nederland tot boycot te mobiliseren.

NA DE VRIJLATING VAN
MAIKEL NABIL SANAD
THE Op 3 april stond de Egyptische pacifist
en gewetensbezwaarde Maikel Nabil Sanad
terecht wegens “belediging van het leger
door valse berichten” en “verstoring van
de vrede”. Als burger moest hij terecht
staan voor een militaire rechtbank, wat in
strijd is met artikel 14 van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens.
Het was snelrecht, wat hij was op 30 maart
opgepakt en zelfs eventjes “verdwenen”.
Advocaten werden nauwelijks toegelaten,
zodat het twijfelachtig is of Sanad – die
dus alleen terecht moest staan - voldoende
gelegenheid had zich te verdedigen. Een
hooggerechtshof verklaarde dit vonnis nietig,
maar de openbare aanklager liet hem niet vrij
en verordonneerde een nieuw proces.
Omdat Maikel geen enkel contact met zijn
familieleden mocht hebben, ging hij op 30
augustus in hongerstaking. Daarmee hoopte hij een sneller proces en zijn vrijheid te
krijgen. Maar dat kwam niet. Op 14 december, na herhaald uitstel en allerlei chicanes.
werd hij tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. Vanaf die datum verscherpte hij zijn
hongerstaking en dronk hij slechts water.
Na 148 dagen hongerstaking – het was duidelijk dat hij bereid was in de gevangenis te
sterven en de betrokkenheid van het militaire regime bij martelingen en willekeure arrestaties werd inmiddels steeds flagranter
- kwam op 22 januari het bericht dat hem
amnestie werd verleend. Het duurde nog drie
dagen voordat hij werkelijk vrij kwam.
Maikel Nabil Sanat kent echter duizenden
medeslachtoffers, waaronder de inmiddels
bekende activist en blogger Alaa Abd El Fattah. De werd gearresteerd op 30 oktober, omdat hij in het openbaar kritiek uitte op het optreden van het leger in de nacht van 9 oktober, wanneer ten minste 27 mensen werden
gedood tijdens een protestmars van Koptische christenen in het centrum van Caïro. Na
de in scène gezette supportersrel van Port
Said op1 februari zullen er waarschijnlijk nog
meer volgen.
Amesty Intrernational en War Resisters’ International zullen nog veel werk hebben om
de rechten van Egyptische burgers te verdedigen.
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HONDERD LEOPARDTANKS ALS
MOBIELE SCHROOTAFFAIRE
In de laatste dagen van januari circuleerde het bericht dat Indonesische
experts een bezoek aan Nederland
zouden hebben gebracht, omdat de
Nederlandse regering honderd leopardtanks kwijt wil, die worden wegbezuinigd. Tegen deze export zijn al bezwaren ingebracht, met name vanuit de
Papoeagemeenschap uit het voormalig
Nederlands Nieuw Guinea, die vreest
dat de tanks zullen worden gebruikt
tegen de Papoeabevolking in Irian
Jaya. Daar is alle reden toe. Nadat
de gekozen vertegenwoordiger van
Irian Yaja op 11 september 2001 werd
vermoord, is de verhouding tussen de
bevolking en de Javaanse kolonisten
alleen maar verslechterd. De oorzaak
daarvan is een vorm van landroof, die
overigens overal in de Gordel van Smaragd plaats vindt en die niet zelden door
het Indonesische leger wordt gesteund.
De Indonesische staat exploiteert zelf
een groot deel van de ondernemingen,
die het in 1956 van Nederlandse planters had genaast en deze - sedertdien
half geprivatiseerde – ondernemingen
voeren dezelfde “vrije arbeid” uit, zoals
die indertijd door Multatuli tegen Nederlandse ondernemers was gekritiseerd.
De grote plantages onteigenen namelijk
nog steeds kleine boeren en desa-gemeenschappen, veelal met geweld, om
die dan later uit te buiten als werkers
op hun landerijen. Overal op Sumatra,
ook waar de kleine boeren met succes
tegen de palmolieplanters in proces

zijn gegaan, worden zij aangevallen
door door de grote maatschappijen
geronselde bendes en de militie. Op
Riouw is een dorp zelfs door de
luchtmacht met napalm bestookt.
Ook regionale hoofden als de sultan van Jogjakarta betrokken bij
dergelijke projecten; daar wordt de
gemeenschap Kulon Progo uitgeleverd aan een Australische mijnbouwmaatschappij, waarin de sultan aandelen heeft Daar zijn protesterende
leiders opgepakt na sabotage-acties.
Ook in Irian Jaya bevinden zich olie en
mineralen…
Omdat het leger door de staatsbedrijven en door ondernemingen met gedeeltelijke Indonesische overheidsbelangen wordt ingehuurd om deze te
beschermen, kan men zich gemakkelijk voorstellen dat de Indonesische regering naspeuringen doet over de geschiktheid van dergelijke tanks tegen
volksmassa’s, die zich tegen door diezelfde regering gesanctioneerde landroof verzetten.
Details over het volksverzet van Insulinde kan men vinden op de Engelstalige site http://idupbiasa.blogspot.com
Blijft de vraag waar minister Hillen
dan wel met zijn honderd leopards
naartoe moet. Eigenlijk nergens heen!
Nagenoeg alle Latijnsamerikaanse
landen passen bij tijd en wijlen dezelfde onteigeningstactieken toe in de indianengebieden in het Amazoneregenwoud en elders.
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ALLE KERNWAPENS DE WERELD UIT
ICAN NEDERLAND OPGERICHT

HET EERSTE BEKENDE PLAN OP DE ICAN-AGENDA

Op dinsdag 24 januari vond in het IKVgebouw de eerste vergadering plaats
van de Nederlandse afdeling van ICAN
- wat staat voor International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons,- die ernaar
streeft dat alle landen in de wereld toetreden tot een internationaal verdrag tot afschaffing van atoomwapens.
Tot deze organisatie behoren veel vredesorganisaties: Campagne tegen de
Wapenhandel, Haags Vredesplatform
en andere plaatselijke vredesgroepen,
Interkerkelijk Vredesberaad/Pax Christi,
Mayors for Peace, NVMP, Pugwash, Tribunaal voor de Vrede, WILPF, die zich
het afgelopen jaar verenigd hadden in
de gespreksgroep No Nukes. Het doel
van ICAN is evenals dat van No Nukes
gezamenlijke afspraken te maken voor
demonstraties en campagnes.
De Nederlandse afdeling heeft besloten
dat alle aangesloten organisaties acties
gaan voeren onder de leuze “Kernwapens de wereld uit”. De coördinatie zal
uitgaan van IKV Pax Christi, waarin de
studiegroep No Nukes gevestigd is, die
zijn activiteiten dus voortzet. Doel is
om zoveel mogelijk maatschappelijke
organisaties bij de strijd tegen kernwapens te betrekken.
IKV PC komt met een Nederlandse website van ICAN, waarop alle deelnemende
organisaties (met logo’s) worden vermeld.
Ook komt IKVPC met een wervend A4tje
voor ICAN, wat in publicaties kan worden
opgenomen (o.a. Procesnieuws) en een
brief om organisaties uit te nodigen ICAN
(moreel) te steunen. Hert Tribunaal vd
Vrede zal ook leden aanschrijven.
In regelmatig te houden vergaderingen
zullen agenda’s worden opgesteld waarin
de aangesloten verenigingen hun acties
aankondigen, en waarin gezamenlijke
acties worden gepland. Dit jaar worden
er in ieder geval twee gezamenlijke acties
voorbereid.
ICAN heeft nu nog een website
www.icanw.org/nederland, waarop we
voorlopig worden ingelicht over de
internationale organisatie. Maar dat zal
spoedig anders worden En deze Koerier
komt helaas te vroeg voor alle oproepen
tot steun en aanmelding die op korte
termijn op sites en in brievenbussen
zullen komen te vallen.

Op 21 en 22 mei 2012 zal in Chicago de
volgende NAVO-top plaatsvinden. In de
vorige top in Lissabon bleek de Verdragsorganisatie niet in staat consensus over
de verwijdering van de VS-kernwapens
in Europa te bereiken. De NAVO belijdt
in principe de vermindering van wapens
maar toch belijdt de NAVO nog steeds op
afschrikkingspolitiek door kernwapens, wat
door het internationaal gerechtshof als een
oorlogsmisdadige visie wordt beschouwd.
In de praktijk dreigt het nog erger te worden. De VS zijn van plan hun bommen
van het type B61 te moderniseren. Het
gaat erbij precies om het type dat ze in
België, Nederland, Duitsland, Italië en in
Turkije hebben gestationeerd. Te vrezen
is dat er een nieuw kernwapen met nieuwe militaire capaciteiten zal worden opgeslagen en dat de kernwapens Volkel niet
zullen verlaten tenzij ze ergens anders in
Nederland worden verstopt.
Willen wij dat? Neen!
Om te protesteren tegen deze gang van
zaken organiseert ICAN een internationale fietstocht door Duitsland, Nederland en
België.
De fietstocht speelt zich af in drie delen:
- naar Eucom, het Europese commandostation in Stuttgard- Vahringen, 17-19 mei
- Van StuYtgard naar Büchel, 20-26 mei
- Van Buchel via Volkel, Kleine Brogel naar

het NAVO-hoofdkweartier in Brussel, 26
mei tot 4 juni. Bij dit deel is aparte bagagetransport geregeld.
Het gaat om dagelijkse ritten van 40 tot
80 kilometer. Onderweg zullen meerdere gemeentes met Mayors for Peace
(burgermeesters voor de vrede) worden
bezocht, politici ontmoet en acties bij de
kernwapen-locaties gevoerd. Met een
briefkaartactie betrekken we de mensen
erbij die we tegen komen; we vragen hen
om actief met ons mee te doen voor een
wereld zonder kernwapens.
Dit zijn de eisen:
• wereldwijd verbod en afbraak van alle
kernwapens,
• kernwapens demonteren, niet moderniseren,
• alle atoomkoppen uit ons land.
Wij maken nu al melding van deze tocht,
omdat voor aanmeldingen voor langere
deelneming de deadline op 29 februari
valt. Daarna wordt het moeilijker om voor
elke nacht overnachting te garanderen.
Aanmelding:
- per email johanna@pfeffer.nl
- per telefoon: 0049 - 176 - 99 789 770 /
0049 – 89 – 809 266 90
- of per brief: Johanna Pfeffer, DClemensstr. 12, 80803 München
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MOETEN VAN PREDIDENT OBAMA DE KERNWAPENS
BLIJVEN?
Op 5 januari maakte Obama zijn nieuwe
strategische richtlijn bekend, waarin hij
uitlegde hoe hij ondanks bezuinigingen
met het defensiebeleid verder wilde
gaan. Met het document, “Sustaining
U.S. Global Leadership: Priorities for
21st Century Defense” legt Obama de
prioriteiten vast van het VS-defensiebeleid voor de volgende jaren, op een moment dat twee grootschalige operaties
bijna afgerond worden en de crisis het
departement defensie tot bezuinigingen
dwingt.
De VS blijven vasthouden aan kernwapens als hoeksteen van de verdedigingsstrategie. Het document noemt “Maintain
a Safe, Secure, and Effective Nuclear
Deterrent” als één van de prioriteiten
van het Amerikaanse leger: “As long as
nuclear weapons remain in existence,
the United States will maintain a safe,
secure, and effective arsenal. We will
field nuclear forces that can under any
circumstances confront an adversay with
the prospect of unacceptable damage,
both to deter potential adversaries and
to assure U.S. allies and other security
partners that they can count on America’s security commitments.” [ Zolang
kernwapens in stand blijven zal de VS
een veilig, trefzeker en doelmatig arsenaal hebben. We zullen nucleair potentiëel te velde brengen dat onder elke
omstandigheid een vijand kan confronteren met het vooruitzicht van onaanvaardbare schade om zowel tegenstanders af te schrikken als bondgenoten van
de VS en andere partners in veiligheid
verzekeren dat zij op de afspraken van de
VS op het gebied van veiligheid kun-nen
rekenen.]
Maar Obama laat ook openingen om de
rol van kernwapens te reduceren (al is
dat heel vaag): “It is possible that our
deterrence goals can be achieved with
a smaller nuclear force, which would
reduce the number of nuclear weapons
in our inventory as well as their role in
U.S. national security strategy.”[het is
mogelijk dat onze afschrikkingsdoelen
kunnen worden bereikt met een kleiner
nucleair potentieel, waardoor het aantal kernwapoens verminderd zou kunnen worden zowel in onze inventaris
als in hun roil in de nationale veiligheidsstratiegie van de VS]
Modernisering of ontwapening?
Op dit moment kan het Amerikaanse
leger kernwapens op drie manieren
inzetten (de zogenaamde nucleaire tria-

de): gelanceerd vanop de grond (op
ICBM’s of intercontinentale raketten),
vanaf onderzeeërs (zgz. SLBM’s of
'sea-launched balistic missiles’) en met
sommige types bombardementsvliegtuigen (zgn. ‘strategic bombers’ voor
strategische kernwapens en onder andere F16’s, bijvoorbeeld voor de tactische kernwapens gestationeerd in
Europa).
Voor elke poot van die nucleaire triade liggen enorm dure moderniseringsplannen klaar. Maar hooggeplaatste
militairen zeggen al langer dat de doelstellingen van de huidige nucleaire strategie perfect kunnen met minder kernwapens en suggeren de overgang van
een triade naar een dyad of minstens
het schrappen van moderniseringsprogramma’s.
Vicevoorzitter van de staf van het Amerikaanse leger generaal James Cartwright bijvoorbeeld zei op 14 juli 2011:
“The challenge here is that we have to
recapitalize all three legs [of the nuclear
triad], and we don’t have the money
to do it.” [de uitdaging is dat we alle
drie de poten van de nicleaire triade
opnieuw moeten kapitaliseren en dat
we daarvoor het geld niet hebben] Zo
liggen er voorstellen klaar voor een

nieuw strategisch bombardementsvliegtuig van 68 miljoen dollar, of 12 nieuwe
onderzeeërs bewapend met kernwapens
met een prijskaartje van 350 miljoen dollar. Die programma’s schrappen komt
neer op serieuze besparingen zonder
er qua militaire capaciteit veel aan te
verliezen.
Tactische kernwapens uit Europa weg?
De tactische kernwapens in Europa worden nergens expliciet vermeld maar zouden net zo goed in zicht kunnen komen
als gekeken wordt naar besparingsmogelijkheden.
Op dit moment buigt de NAVO zich over
haar nucleaire beleid in het kader van de
NATO’s Deterrence and Defense Posture Review. Op de volgende NAVO-top,
20 en 21 mei in Chicago, moet dat uitmonden in een document waarin de rol
van kernwapens in de NAVO vastgelegd
wordt, en beslissingen genomen worden
over waar welke kernwapens dan
gestationeerd moeten worden.
Als de Europese NAVO-leden nu aan de
VS duidelijk maken dat wat hen betreft
de kernwapens weg mogen, dan wordt
de verwijdering van de kernwapens uit
Kleine Brogel een ernstige optie.

Op zondag 1 april 2012 nemen internationale delegaties deel aan
operatie NATO GAME OVER met een geweldloze interventie in het
NAVO-hoofdkwartier in Brussel.
Vredesactie rekent ook op jouw deelname aan het interventieteam.
Bereid je voor. In het hele land worden trainingsdagen NATO
GAME OVER georganiseerd. Deelname is gratis. Inschrijven kan via
www.vredesactie.be.
Willen vrienden en familieleden liever niet mee op het NAVOterrein? Geen probleem. Breng ze mee om jou van aan de zijlijn te
ondersteunen, aan te moedigen, uit te wuiven.
Bussen vanuit heel België zorgen dat je veilig ter plaatste geraakt en
weer thuis. Neem contact met een regionale groep voor een busticket.
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Agenda: permanente acties
- Iedere eerste zaterdag van de
maand: Vredeswake op de Stadhuisbrug te Utrecht - met op ons spandoekje ‘Vrede zonder wapens’. Org:
Vredeswakegroep Regio Utrecht.
Info: Tilly Okhuizen: 030 2615074
(bgg Geertje Kuipers: 0345 515293).
E-mail: geertjek57@hotmail.com.
- Iedere tweede vrijdag van de maand:
La Paz, open café over het thema geweldloosheid vanaf 20.00 uur. Org.
De Gemeenschap. Café Tjing Tjing,
Cornelis Trooststraat 54-56, Amsterdam de Pijp. e-mail: amsterdam@de
gemeenschap.info.
- Vrouwen in het Zwart houden op zeven plaatsen periodieke wakes tegen
de bezetting van Palestina: Amsterdam, eerste vrijdag, 12.45 uur Spui
bij het Lieverdje; Groningen, zaterdag
om de veertien dagen, 13.00 - 14.00
uur, verzamelen op de Grote Markt;
Haarlem eerste zondag van de
maand, 14.00 - 15.00 uur, Grote Markt;
Leeuwarden, laatste zaterdag van de
maand, 13.00 - 14.00 uur, Nieuwstad
bij De Waag; Maastricht, laatste
donderdag van de maand, 18.15
- 19.15 uur, op de Markt; Utrecht,
laatste zaterdag van de maand, 13.00
- 14.00, Stadhuisbrug (Oude gracht).
Info: www.vrouweninhetzwart.nl.
Agenda: eenmalige acties
- 4-5 feb. Den Haag: Educating
for poeace, internationaal seminar
over vredeseducatie. Org. UNOY
Peacebuilders en Upact. Zie ook
w w w. u p a c t . n l / n i e u w s / s e m i n a r educating-for-peace
- 12 februari, IJsselstein, bijeenkomst
in het kader van International Red
Hand Day
- 14 feb. Den Haag, jaarvergadering
Haaggs Vredesplatform, 20.00 uur,
Binnendoor 30 (Pandercafé)
- 15 feb. Utrecht: Vrouwen uit Nabi
Saleh (Palestina) komen spreken
over hun geweldloos verzet tegen
landroof door Israëlische nederzettingen in , in Emma, Cremerstraat
245/247, Utrecht (Noord), 20.00
uur. Voor routebeschrijving zie
www.emmacentrum.nl
- 22 feb. 2012 - Amersfoort - 20:00
Film Budrus, geregisseerd door Julia
Bacha. Met inleiding van Heleen Witte..
Schimmelpenninckkade 30. Vooraf
aanmelden!. Org: De Expeditie. Info:
033-475 30 01.
E-mail: expeditie@antenna.nl.
Web: www.antenna.nl.
- 22-25 maart, Den Haag, Movies
that matter festival, door Amnesty
International. Filmhuis aan het Spui.
Nadere gegevens nog niet bekend,
maar het festival wordt geopend met

VREDESKOERIER - JANUARI 2012
RODE HANDEN ZIJN GEEN
VUILE HANDEN

Vol special, een Zwitserse film van
Fernand Melgar rond asielzoekers in
een detentiecentrum. Tevens wordt
een fotoboek van Denis Jutzeler, On
nous tue en silence (stilzwijgend maakt
men ons dood) gepresenteerd.
- 31 mrt, Rotterdam, Den Haag:
vredeswandelingen. Contact opnemen
met Sietze Norder, 06-28389993,
sj.norder@gmail.com
- 1 apr.Brussel Actie NATO game over
voor het NATO hoofdkwartier. Acties
worden voorbereid op 30 en 31 maart.
NIEUWJAAR 1912: ZIJN DE
AMERIKANEN NU ECHT WEG UIT
IRAK?
Op internet circuleren berichten dat
de VS zijn troepen niet volledig heeft
teruggetrokken uit Irak. Noord-Irak
(Koerdistan) zou van de terugtrekking
uitgezonderd zijn. Daar zouden nog
ca. 8.000 VS-militairen aanwezig zijn.
Ook zijn er berichten over gecombineerde Iraaks-VS commandotroepen,
die nog steeds onder Amerikaans
bevel zouden staan. Daarnaast zijn er
nog vele door de VS betaalde gewapende ‘beveiligers’ actief die in dienst
zijn bij particuliere bedrijven.

Op 12 februari is het International Red Hand
Day: de dag waarop wereldwijd aandacht
wordt gevraagd voor alle kindsoldaten. Het
Jeugd OntmoetingsCentrum (JOC) bij de
Duitse militaire begraafplaats te Ysselsteyn
besteedt er op 12 februari aandacht aan.
Het hele jaar zijn er in 2011 heeft het JOC
op scholen in Nederland en Duitsland
afdrukken van rode handen verzameld
op stukken wit tekstiel bijwijze van een
bebloede petitie. Deze rode handen
staan symbool voor: “stop het gebruik
van kindsoldaten”. Bekende Nederlanders
hebben zich tijdens deze actie met rood
geverfde handen laten fotograferen.
Op zondag 12 februari worden alle
verzamelde handen overhandigd aan de
Burgemeester van Venray Hans Gilissen
door de (oud)topsporters. De Burgemeester
zorgt ervoor dat de handen uiteindelijk
terecht komen bij de Nederlandse of
Europese politiek, met de boodschap de
regering ertoe te bewegen dat het naleven
van het Protocol Kindsoldaten overal ter
wereld wordt afgedwongen en dat de
strijd tegen de inzet van kindsoldaten de
hoogste prioriteit krijgt.

