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Waarom zwijg ik, verzwijg ik te lang 
wat duidelijk is en in simulaties 
geoefend wordt, en waardoor wij in elke geval 
uiteindelijk als voetnoten over blijven? 

Het is het gestelde recht van de First Strike
die het door een demagoog onderworpen
en tot georganiseerd gejuich verlokte
Iraanse volk zou kunnen wegvagen.
omdat de mogelijkheid wordt vermoed
van de bouw van een atoombom 
 
Maar waarom mag ik niet van mijzelf
dat andere land bij zijn naam te noemen
waar al tien jaar – al is het geheim gehouden –
een groeiend nucleair programma klaar ligt
maar zonder controle, omdat geen onderzoek
wordt toegelaten?

Het algemeen verzwijgen van dit feit, 
waardoor ik niet meer mag zwijgen, 
ervaar ik als een belastende leugen
en een dwang die als straf voorziet
dat zodra daaraan niet wordt gehoorzaamd, 
het etiket “antisemitisme” geloof krijgt.
 
Maar nu, nu er door mijn land, 
dat met zijn eigen misdaden 
die met niets te vergelijken zijn

steeds weer word geconfronteerd en aangesproken, 
nu weer en puur commercieel, al wordt dit
luid Wiedergutmachung genoemd,  
nog een U-boot naar Israël 
moet worden geleverd, wiens specialiteit 
daaruit bestaat allesvernietigende kernkoppen 
daarheen te kunnen sturen waar het bestaan 
  van een atoombom niet is bewezen, 
maar als vrees als bewijskracht moet dienen
zeg ik wat er gezegd moet worden. 

Maar waarom zweeg ik tot nu toe? 
Omdat ik dacht dat mijn afkomst, 
die besmet is met nimmer wit te wassen vlekken, 
mij verbood dit feit als een uitgesproken waarheid 
het land Israël, waarmee ik verbonden ben 
en willen blijven, aan de kaak te stellen. 

Waarom zeg ik nu pas 
oud geworden en met mijn laatste inkt 
dat de atoommacht Israël de toch al broze 
wereldvrede in gevaar brengt?
Omdat moet worden gezegd
wat morgen al te laat kan zijn,
ook omdat wij - als Duitsers genoeg belast
leveranciers van een misdaad kunnen worden 
die voorspelbaar is, zodat onze medeschuldiigheid
door geen van de gebruikelijke excuses 
zou kunnen worden weggewist. 

     WAT ER MOET WORDEN GEZEGD
       GÜNTHER GRASS

Oorspronkelijke titel "Was gesagd werden muss" , Suddeutsche Zeitung 4 april 2012, vert. Jan Bervoets
Zie voor nadere toelichting p. 2
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OPEN BRIEF AAN DE MINISTER VAN    
    BUITENLANDSE ZAKEN

Geachte heer Rosenthal, 

Nederland is, als land met een actief mensenrechtenbeleid en een internationaal-
rechtelijke traditie, partij bij het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind en nauw betrokken bij het waarborgen van kinderrechten wereldwijd. Wij 
steunen de initiatieven door de huidige Nederlandse regering om deze traditie in ere 
te houden ten zeerste. Kinderen dienen waar ook ter wereld toegang te hebben tot 
een beschermde en veilige leefomgeving, zeker in conflictgebieden. 
Graag willen wij u wijzen op een nieuw rapport van de Palestijnse tak van Defen-
ce for Children International. Dit rapport, genaamd ‘The use of solitary confine-
ment on Palestinian children held in Israeli detention’, werd op 28 december 
2011 aangeboden aan de Verenigde Naties. Het beschrijft het gebruik van eenzame 
opsluiting bij Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap binnen Israël. 
Naar aanleiding van dit rapport deden meer dan 100 Israëlische en Amerikaanse 
kinderpsychologen, therapeuten, academici en anderen een oproep aan Israëlisch 
premier Benjamin Netanyahu en Israëlisch Minister van Justitie Yacov Ne’eman om 
een einde te maken aan eenzame opsluiting van Palestijnse kinderen . 
Eenzame opsluiting kan verregaande gevolgen hebben voor de psychische en 
fysieke gesteldheid van gedetineerden, en kan ertoe leiden dat gevangenen te 
maken krijgen met paniekaanvallen, depressie, woedeaanvallen, paranoïde en 
suïcidale neigingen. Niet voor niets deed de Speciale VN-rapporteur voor Marteling, 
Juan Méndez, in oktober 2011 het voorstel voor een totaal verbod op het gebruik van 
eenzame opsluiting bij minderjarigen, in navolging van wat het VN Comité inzake de 
Rechten van het Kind al in 2007 voorstelde. 
De toepassing van eenzame opsluiting - zowel op kinderen als volwassenen - in 
Israëlische gevangenissen is al eerder beschreven in een gezamenlijk rapport, 
genaamd ‘Kept in the dark’, van twee Israëlische mensenrechtenorganisaties, 
B’Tselem en HaMoked, in oktober 2010. 
Wij roepen de Nederlandse regering op om zich in haar contacten met de Israëli-
sche regering en in internationale fora stellig uit te spreken tegen het toepassen 
van eenzame opsluiting bij Palestijnse kinderen en onomwonden te pleiten voor 
een totaal verbod van dit gebruik. Voorts dient de relevante Israëlische civiele en 
militaire wet- en regelgeving te worden gewijzigd om te zorgen voor een juridisch 
bindend en afdwingbaar verbod op het gebruik van eenzame opsluiting op kinderen 
in Israëlische gevangenschap. Elk kind verdient een humane behandeling, waarbij 
geen plaats is voor mishandeling, vernedering of dreigementen. Wij vertrouwen er-
op dat de Nederlandse regering, binnen haar traditie voor het opkomen van men-
sen- en kinderrechten wereldwijd, deze boodschap actief zal uitdragen. 

Met hooggeachte groet,

Een ander Joods geluid.

EEN LITERAIR SCHANDAAL

Het op de frontpagina vertaalde gedicht van 
de Duitse Nobelprijswinnaar Günter Grass, 
waarin hij  Israël op de korrel neemt, heeft in 
Duitsland een storm van  verontwaardiging 
doen opsteken. Grass verwijt Israël dat het 
land de wereldvrede op het spel zet en  he-
kelt hij de ‘huichelarij’ van Israëls westerse 
bondgenoten.
De voorzitter van de Duitse Centrale Joodse 
Raad, Dieter Graumann, liet weten in het ge-
dicht geen poëzie,  maar ‘eerder een haat-
pamflet’ te herkennen. Publicist Henryk M.  
Broder noemde Grass in Die Welt ‘een toon-
beeld van het gevestigde antisemitisme’.
In het gewraakte vers van de gevierde 
schrijver, dat behalve in  de Süddeutsche 
Zeitung ook in de New York Times en La  
Repubblica verscheen, lucht hij zijn hart over
het conflict tussen Iran en het Westen over de
Iraanse nucleaire aspiraties. Israël dreigt vol-
gens Grass ‘allesvernietigende raketkoppen 
af te schieten terwijl  het bestaan van één en-
kele (Iraanse, red.) kernbom nog bewezen 
moet  worden’. Israël zelf beschikt ondertus-
sen al jaren over een groeiend  nucleair arse-
naal, stelt Grass. Grass hekelt in het gedicht 
ook de verkoop van Duitse  Dolphin-onder-
zeeërs aan Israël. Die kunnen worden uitge-
rust met  nucleair geladen bommen. De afge-
lopen maanden wordt steeds driftiger  gespe-
culeerd over plannen van Israël op eigen 
houtje het kernprogramma  van zijn aartsvij-
and uit te schakelen.
   Anke Polak
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TOEN VIEL DE BOM 
Tekst voor de herdenking van de bommen op Hiroshima 
en Nagasaki;   (tekst en melodie: Marzenka Pala en de 
Raging Grannies), gezongen tijdens de demonstratie  van 
12 april.

 Toen viel de bom,            
 verwoestende bom,   
 vol op de stad Hiroshima. 
 (bis)

 Zelfs nog na 60 jaar, 
 zie je de ellende.
 Mensen zijn ziek en kaal,
 waar je nooit aan zult wennen. 

 Mismaakt door kapotte gènen, 
 het is aan de kìnderen te zien.
 Kernwapens zìjn nog niet verdwenen.
 UIT DE WERELD WEG (met die troep)!

 Toen viel de bom,      
 verwoestende bom.        
 Vol op de stad Nagasaki.
 (bis)

 Ook in Nederland
 loert het gevaar.
 Vaak staan we hand in hand,
 slechts een mooi gebaar.

 De bommen zijn van de Amerikanen,
 maar wie ze gooit komt uit dit land.
 Medeplichtigheid is te beschamen.
 WEG UIT NEDERLAND (met die troep)!

De Raging Grannies Nederland zijn een werkgroep van 
WILPF en Vrouwen voor Vrede: www.raginggrannies.nl 

http://www.raginggrannies.nl
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Op zaterdag 28 April van 13:00 tot 17:00 u. organiseren het 
Haags VredesPlatform en Stichting PRIME een eerste van 
drie debatten in Den Haag over de actuele ontwikkelingen 
rond Iran. Inleidende sprekers zijn Midden-Oostendeskundige 
Robert Soeterik en kernenergiedeskundige Henk van der 
Keur.
Plaats: Hotel Noordzee, Seinpostduin 24, 2586EG Den Haag 
(Scheveningen), bereikbaar met tram 1 en bus 22, uitstappen bij 
halte Badhuiskade.
Niet alleen Hagenaars en Haagse politici zijn welkom, de locatie 
is goed bereikbaar met openbaar vervoer voor deelnemers van 
buiten Den Haag. We stellen het op prijs dat u even meldt dat u 
komt, via 28april@ddh.nl

De discussie wordt als volgt toegelicht:
President Bush rekende Iran tot de ‘As van het Kwaad’, maar zag 
nog af van oorlog. In Israël is op dit moment niet zozeer de vraag 
of, maar wanneer Iran aangevallen wordt. In ieder geval voordat 
Iran een kernwapen heeft.
Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) suggereert inder-
daad dat Iran werkt aan kernwapens, maar levert daarvoor tot 
op heden geen andere aanwijzing dan de vrees van zekere ge-
heime diensten, die al eens eerder onbetrouwbare berichten
hebben verspreid. Als ondertekenaar van het non-proliferatiever-
drag heeft Iran  recht op het vreedzaam gebruik van kernener-
gie. Hierbij moet worden aangetekend dat Israël dit verdrag niet 
heeft ondertekend en ook het IAEA niet toelaat. 
Ondertussen is de oorlog in verschillende dimensies al lang be-
gonnen: Op gebied van propaganda (zei president Ahmadinejad 
inderdaad dat Israël van de kaart geveegd moet worden en dat 
de Holocast nooit plaatsvond?), economische sancties, spionage, 
het vermoorden van Iraanse kernwetenschappers, enzovoort. 
Iran is omsingeld door Amerikaanse oorlogsschepen en 
tientallen Amerikaanse militaire bases.
Sleept Israël de VS mee in een nieuwe oorlog of drukt 
Obama zelf op de knop? Wil de VS alleen kerninstallaties 
uitschakelen of is het doel ‘regime change’? Zullen Neder-
land en andere Europese landen opnieuw deelnemen aan 
een oorlogsalliantie (zie bijvoorbeeld het bericht over 
Duitsland elders in dit blad)? Kan de VS zich überhaupt een 
nieuwe oorlog veroorloven en steunt het Amerikaanse volk
een nieuwe oorlog? Ingeval het Iraanse regime ten strijde 
wil trekken, steunt het Iraanse volk dit dan wel, na de ver-
kiezingsfraude van 2009? Welke rol speelt de kloof tussen 
president Ahmedinejad en geestelijk leider Khamenei? Hoe 
reageren de etnische groeperingen en verzetsbewegin-
gen? Kan een oplossing van de kwestie Palestina voor
 ontspanning in de regio zorgen? Kortom: Hoe groot is de kans
op oorlog, misschien zelfs een derde wereldoorlog? Is 
oorlog te voorkomen en wat is  daarvoor nodig?

Een van de organisatoren van de discussiecyclus, 
Ahmed Pouri, geeft hierover z\ijn volgende visie: 
‘De beroemde Duitse oorlogsstrateeg Carl von Clausewitz 
zei: “ oorlog is politiek bedrijven met andere middelen.” 
Dus het is van essentieel belang om te begrijpen hoe de 
hedendaagse oorlogen  politieke doeleinden dienen. 
Op dit moment worden we geconfronteerd met een van de 
ergste economische crises   van de geschiedenis en het 
einde is nog niet in zicht. Het derde millennium is begonnen 
met het intiatief  van constante en preventieve oorlogen 
door George Bush. Om de oorlogsmachine   in beweging te 

houden zijn de Verenigde Naties gereduceerd tot het vijfde wiel 
aan de wagen. Er worden politieke, economische en militaire 
blokken gevormd tussen verschillende landen. Dit is een enorm 
gevaarlijke ontwikkeling. De enige supermacht, de USA , is door 
de structurele crisis van het kapitalisme op een hellend vlak 
gekomen. Er zijn rivalen … 
De USA en de EU willen hun macht, hun belangen en hun bij-
zondere positie niet delen met de andere snelgroeiende rivalen 
zoals China, India, Brazilië  De wereld is volledig uit balans 
geraakt en niemand weet tot welke prijs en hoeveel oorlogen  de 
wereld nog moet voeren  om tot een nieuwe evenwichtige balans 
te komen. We zitten in een overgangsfase van een supermacht 
naar een multipolaire wereld. …
De oorlogstaal die op dit moment door westerse landen en Is-
rael wordt gebezigd tegen Iran is veel erger dan die van Ame-
rika destijds tegen Irak.  Met het aankondigen van  steeds 
scherpere sancties en steeds meer dreigende taal komt de oor-
log steeds meer in beeld – een negatieve spiraal. Die sancties
zullen vooral de bevolking treffen. Onder voorwendsel van een
zoektocht naar de aanwezigheid van massavernietigingswa-
pens dreigen zij  hen onwelgevallige (?) landen zelf met grenze-
loze en continue oorlogen aan op basis van niet bewezen ver-
denkingen.  
Zal deze oorlog zich beperken tot Iran en Syrië? Of  gaat die 
zich zelfs uitbreiden naar het hele  Midden-Oosten? In het erg-
ste geval kan een uitbreiding van de oorlog naar Centraal Azië 
o.a. China en Rusland, escaleren tot een derdewereldoorlog."

De organisatoren hopen op voldoende publieke belangstelling, 
zodat de lezingenavond door de twee andere kan worden 
gevolgd.    

 DE KWESTIE IRAN TER DISCUSSIE
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Vredesbeweging Pais organiseert op 2 ju-
ni a.s. een bijeenkomst voor allen die zich
actief inzetten voor de vrede, of dat zou-
den willen doen. Hoofdmoot zal zijn een 
open discussie over de (on-mogelijkheden 
van samenwerking.
Praktische informatie: Plaats: EMMA Cen-
trum, Cremerstraat 245, 3532 BJ Utrecht. 
(Noord, 20 minuten gaans van het station 
jaarbeurszijde). 
Zaterdag 2 juni, 13 uur tot 17 uur.

Directe aanleiding is het verdwijnen van 
People Building Peace wn de overweging 
van opheffing van het Platform Vredes-
cultuur. Daardoor is er nu geen overkoe-
pelende organisatie meer actief in de vre-
desbeweging. Dat wil overigens niet zeg-
gen dat we uit zijn op een nieuwe koepel. 
Eerder denken de organisatoren aan 
kleinschalige, praktische vormen van sa-
menwerking die de effectiviteit van be-
staande actie vergroten en/of leiden tot 
betere benutting van menskracht en geld.
De bijeenkomst is ook niet bedoeld als 
een formeel overleg tussen organisaties 
van vredesactivisten. Mensen van het 
Haags Vredesplatform en het Humanis-
tisch Vredesberaad kunnen dus ook ken-
nis maken met andere vredesactivisten, 
zoals het Platform Vredescultuur en PAIS. 

In deze bijeenkomst zijn geen voorstellen 
vooraf gedaan of plannen ingediend. Het 
programma voorziet in een aantal 
gespreks-rondes, en misschien leidt het 
tot resultaat. 
- Enkele korte inleidingen.
- Een ronde waarin de deelnemers iets ver-
tellen over hun vredeswerk en de samen-
werkingsmogelijkheden die zij daarbij zien/
zoeken/aanbieden.
- Gedachtewisseling over de realiseer-
baarheid van gesuggereerde samenwer-
kingsmogelijkheden. Inhaken van deelne-
mers op elkaars aanbod. En daarna hopen
op een vervolg, want de organisatie wil na 
de thee de eerste spijkers met koppen 
slaan. Deelnemers die elkaar gevonden 
hebben praten in klein comité verder over 
hoe ze hun samenwerking handen en voe-
ten kunnen geven. Er is al belangstelling 
getoond om verder te praten over verster-
king van de samenwerking op het gebied 
van  communicatie en nieuwsvoorziening 
binnen en vanuit de vredesbeweging. 
Waarschijnlijk zal men vooral op het ge-
bied van internetkennis iets willen uitwis-
selen 
- Slotronde: presentatie van de eerste re-
sultaten.
En nu maar hopen dat we met het laatste 
kunnen thuiskomen. 

Op verschillende fora is het een 
onderwerp van discussie, het is zelfs 
doorgedrongen bij de artsenorganisatie 
in Nederland: wat doen we in Nederland 
met het feit dat artsen betrokken zijn bij 
foltering in Israëlische gevangenissen?
Recentelijk bracht Jan Wijenberg een 
en ander onder de aandacht van de 
Koninklijkew Nederlandse Maatschappij 
voor Geneeskunde. Hij gaf een overzicht 
van de gevangen in Israel. Een citaat uit 
zijn brief: “Dit onderdrukkingssysteem 
bij uitstek begon in 1948, onmiddellijk 
nadat de staat Israël een feit was. Na 
de bezetting van onder andere de 
Westoever werd dit beleid aanzienlijk 
geïntensiveerd in structuur en kwantiteit. 
Sinds 1948 werden zeker 800.000 
mannen, vrouwen en kinderen gevangen 
genomen en voor onzekere perioden 
vastgezet, een groot aantal onder hen 
decennia lang. [Dit aantal is ongeveer 
gelijk aan de gehele bevolkingsomvang 
van de stad Amsterdam.] Steeds wordt 
een vast - maar in de tijd variërend - 
bestand aan gevangenen gehandhaafd. 
Lange tijd schommelde het tussen de 
11.000 en 12.000. Het is nu afgenomen 

tot ruim 6.000.  De afname door de 
meest recente gevangenenruil - op 18 
oktober 2011 kregen 1.027 Palestijnen de 
vrijheid tegen één Israëliër, de korporaal 
Gilad Shalit - werd, al voordat de eerste 
Palestijnen waren vrijgelaten, deels 
gecompenseerd met nieuwe arrestaties. 
Het oude niveau is allang weer bereikt, 
ook met tijdens de ruil vrijgelaten mannen 
en vrouwen. Er is vrijwel geen Palestijnse 
familie te vinden die niet één of meerdere 
leden in gevangenschap heeft of had. De 
gevangenen zijn volkomen rechteloos; 
moord wordt niet of nauwelijks vervolgd. 
Via een Military Courts systeem wordt 
de schijn van rechtspraak opgehouden. 

In slechts een verdwijnend klein aantal 
gevallen wordt in het voordeel van de 
gevangenen gevonnist”.
Volgens Wijnberg is het “[…] uniek in 
de wereld, dat Palestina een minister 
voor Detainees & Ex-Detainees Affairs 
(in Israëlische handen, natuurlijk) kent. 
Deze heeft 75 manieren van martelen 
van gedetineerden in Israëlische 
gevangenschap bijeengebracht. Dit 
onderwerp is al vele jaren bekend en 
goed gedocumenteerd maar Israel 
wordt niet tot de orde geroepen”. 

Onlangs heeft een Israëlische 
mensenrechtenorganisatie Israëlische 
artsen beschuldigd van betrokkenheid 
van gevangen. (www.stoptorture.org.il/
en/ ; www.bmj.com). Wijenberg sprak 
tijdens zijn bezoek aan Tel Aviv in 
december 2011 een vertegenwoordiger 
van Physicians for human rights, die 
een zelfs een aantal artsen verdenkt 
van (in)directe betrokkenheid bij 
folterpraktijken. Kort gezegd komen de 
betrokken artsen hiermee weg, want ze 
worden ‘wegens landsbelang’ wettelijk 
beschermd.
Wijenberg doet een dringend beroep 
op de KNMG om hierin stelling te 
nemen. Het is goed nieuws dat er al 
enkele maanden een discussie is in 
het artsenblad Medisch Contact om 
de Israëlische beroepsorganisatie van 
artsen te wijzen op de onwenselijkheid 
hiervan.
Een citaat: “Artsen en andere gezond-
heidswerkers zijn gehouden aan de 
beginselen van medische ethiek. Die 
zijn in internationale verklaringen en 
gedragscodes vastgelegd en geba-
seerd op bindende normen uit het 
internationaal recht. Hierin staat dat 
artsen alleen behandelingen toepassen 
die de patiënt tot voordeel zijn, ongeacht 
afkomst en omstandigheden. Als artsen 
met martelingen worden geconfronteerd, 
is het hun taak om dit aan de kaak te 
stellen, niet anders. In 1975 aanvaardde 
de Wereldartsenorganisatie (WMA) 
de verklaring van Tokio waarin wordt 
gesteld dat artsen op geen enkele wijze 
betrokken mogen zijn bij martelingen, 
daaraan geen bijdrage mogen leveren 
noch daarbij aanwezig mogen zijn. 
Evenals de KNMG is de Israëlische 
Medische Associatie (IMA) lid van de 
WMA en als zodanig is zij gehouden 
aan de Tokio-declaratie van de WMA.”
Het geeft hoop dat dit onderwerp 
op de komende bijeenkomst van de 
wereldorganisatie op de agenda komt.

   Anke Polak 

EEN MEDISCH SCHANDAAL IN ISRAËL?

 SAMENWERKINGSOVERLEG !

http://www.stoptorture.org.il/en/
http://www.stoptorture.org.il/en/
http://www.bmj.com
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ALLE KERNWAPENS DE WERELD UIT

 foto Boyd Noorda, sociamedia.nl

Op 12 april 2012 was er in Den Haag een 
vergadering van de commissie Buitenlandse 
zaken en Defensie, met als onderwerp de 
NAVO-top van Chicago op 20 mei. 
Op de agenda het verdedigings- en afschrik-
kingsbeleid van de NAVO (NATO Deterrence 
and Defense Posture Review), waarbij het 
de bedoeling lijkt dat de kernwa-pens in in 
Europa, dus ook in Volkel (NB), gehandhaafd 
worden. 
Reden voor een muzikaal protest van het 
actiekoor de Raging Grannies en andere 
leden van het ICAN op het Plein, samen het 
het Haags Vredesplatform. De deomstratie 
was oorspronkelijk opgezet door ICAN, de 
landelijke organisatie die een ninternationaal 
verdrag tot verwijdering van kernwapens wil 
bewerkstelligen. Helaas zijn kernwapens nu 
eenmaal een probleem dat pas boven tafel 
komt als de dreiging acuut is, er kwamen een 
twintigtal mensen. Maar Occupy Den Haag 
voerde actie en sloot zich bij onze demon-
statie aan. Zodat de liederen van de Raging 
Grannies – waarvan er één is afgedrukt op p. 3 
- meer verspreiding vonden. . 

NATO GAME OVER
Brussel, 1 april 2012 - Rond twee uur de-
ze middag verzamelden 800 vredesacti-
visten uit meer dan tien Europese landen 
bij het NAVO-hoofdkwartier in Evere. Zo’n 
500 mensen probeerden geweldloos de 
NAVO-terreinen te betreden. Een twintigtal 
actievoerders slaagde erin het militair do-
mein binnen te gaan. De zone rond de 
NAVO werd met rood-wit lint afgebakend. 
483 mensen, waaronder ook enkele 
Nederlanders, werden administratief aan-
gehouden. Tegenover de hoofdingang 
van het NAVO-hoofdkwartier juichten 300 
supporters de interventieteams toe. 
Waar vrede op het spel staat, is geweld-
loze interventie immers noodzakelijk. Een 
militaire alliantie zoals de NAVO, van een 
selecte club landen die wereldwijd oorlog 
voert, die kernwapens bezit en bereid is ze 
als eerste te gebruiken, is een gevaar voor 
de wereldvrede. 
Op 20 en 21 mei komen in Chicago de 
staatshoofden en regeringsleiders van de
NAVO samen. Met de geweldloze inter-
ventie gaven de vredesactivisten een dui-
delijke boodschap: de NAVO creëert meer
problemen dan ze oplost NAVO-baas 
Rasmussen wil in Chicago de prioriteiten 
vastleggen voor de verdere uitbouw van 
een militair interventie-apparaat. De oor-
log in Afghanistan toont ons de grote mis-
lukking van dit denken. In Libië gebruikt 
de NAVO de ‘responsibility to protect’ als 

excuus voor regimeverandering. Een jaar 
later laat de NAVO een gefragmenteerd 
land achter waar gewapende milities de 
plak zwaaien.

Burgerlijk ongehoorzaam
NATO GAME OVER is een actie van 
burgerlijke ongehoorzaamheid. De men-
sen die aan de actie meedoen begaan 
een wetsovertreding om een groter mis-
drijf te stoppen. We worden daarin ge-
steund door het internationaal recht, iets 
dat door de Hoge Raad in Nederland 
wordt ontkend om ruimte te geven aan 
politieke collaboratie.
Delegaties uit tien Europese landen na-
men aan de actie aan. Allen hebben ze 
een duidelijke boodschap aan de 
staatshoofden en regeringsleiders die 
in Chicago zullen zijn: wij willen geen 
rakettenschild, geen NAVO-soldaten in 
Libië of Afghanistan, geen nutteloze en 
gevaarlijke kernwapens in ons land. 

Kernwapens weg 
Heikel punt op de agenda is het verde-
digings- en afschrikkingsbeleid van de 
NAVO. Onder de titel NATO Deterrence 
and Defense Posture Review is de alli-
antie sinds de vorige grote top, in novem-
ber 2010, op zoek naar ‘de juiste mix van 
conventionele en nucleaire wapens’. De 
NAVO-lidstaten moeten het in Chicago 
eens worden over de toekomstige rol 
van de naar schatting 200 Amerikaanse 

tactische kernwapens die nog steeds 
in vijf Europese landen gestationeerd 
zijn. De NAVO-bureaucratie schijnt liefst 
alles bij het oude te laten. Nochtans 
hebben de tactische kernwapens geen 
enkel militair nut meer en bestaat 
voor de verwijdering ervan een groot 
maatschappelijk draagvlak. In Chicago 
moet blijken of de NAVO afstand kan 
doen van het Koude Oorlog-denken. 
Als de NAVO vasthoudt aan haar 
huidige kernwapenstrategie blokkeert 
ze volgende stappen in wereldwijde 
nucleaire ontwapening.

ONTVANGEN OPROEP
Occupy Wallstreet heeft onlangs de 
volgende oproep verspreid:
"Op 1 mei zullen vijftigduizend mensen 
uit de hele wereld naar Chicago toestro-
men en daar tenten, keukens en vreed-
zame bnarricades opzetten en een 
maand lang Chicago BEZETTEN. De 
militaire en politieke elites van de we-reld 
en de staatshoofden, 7500 hoteme-toten 
van tachtig naties en meer dan 2500 
journalisten zullen daar zijn voor een 
merkwaardig gelijktijdigee top van de G8 
en de NAVO. En OCCUPY ook. Doe met 
ons mee.” 
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VOOR WAPENHANDELAARS IS HET IN BRISTOL  
  SLECHT KERSEN ETEN
Op 2 april vond in het Engelse Bristol de – zeventenwitigste -  internationale Drone 
Conference plaats in het Armada House, een conferentie die werd gesponsord door
de universiteit van Bristol en BAE Systems. Dit soort conferenties komen vaak voor 
en bepaald niet alleen in Bristol. Zij worden bijgewoond door universiteiten, legerex-
perts, waarnemers van een regering en – vooral – wapenfabrikanten. Hoe dat in zijn 
werk gaat, wordt haarfijn uitgelegd in een aankondiging van de ICUAS’12 in Philadel-
phia (USA), dat ook al over onbemand vliegend wapentuig gaat. Het bekende 
verhaal: de oorlog moet worden gewonnen met het wijnglas in de hand, en de winst 
bestaat vooral uit kapitaal als buit - maar dan zal ze eerst moeten worden gevoerd en 
daarover dient natuurlijk met enige ‘discretie’ worden gepraat. Dat mislukte in Bristol
faliekant.
Diverse plaatselijke organisaties tegen wapenhandel en oorlogsvoorbereiding wisten 
samen met het Palestinacomité ongeveer tachtig mensen te mobiliseren om Armada 
House te belegeren en terwijl op de voorgevel de Palestijnse vlag hing – drones zijn
namelijk ook voor standrecht tegen ‘Palestijnse leiders’ bedoeld – beklommen 
demonstranten de buitenmuren, om de lunchende conferentiegangers de soep uit 
hun mond te kijken en op de ruiten te trommelen. Om twee uur arriveerde de politie 
en vond er een langdurige ontruiming met arrestaties plaats. 
Hierboven een foto van de demo. Omdat in Engeland door de politie ook naderhand 
stevig op demonstranten wordt gejaagd, zijn de gezichten van de demonstranten 
onherkenbaar gemaakt.. 

HELP MEE DE WAPENHANDEL 
TE STOPPEN!

Amnesty International is een handteke-
ningenactie begonnen tegen de ongecon-
troleerde wapenhandel. “Jaarlijks sterven
honderdduizenden mensen door de gevol-
gen van ongecontroleerde wapenhandel. 
Miljoenen raken gewond. Door onvoldoen-
de controle van import en export komen 
wapens in handen van wrede dictators 
en gewapende groepen.” We hebben aan 
de hand van de dagelijkse beelden uit 
Syrië kunnen zien wat daarvan de con-
sequenties kunnen zijn. “Regulering van 
de internationale wapenhandel is dus van 
levensbelang”.  
Op de site www.controlarms.nl, waarop 
men kan tekenen wordt aangevoerd dat 
80% van slachtoffers van de wapenhandel 
burgers zijn. Nederland neemt als tiende 
land 2,1% van de wapenhandel in beslag, 
maar als doorvoerland is het nog belangrij-
ker, doordat een groot deel van de lading 
van de voornaamste exporteurs door de 
Rotterdamse haven loopt.
 “In juli krijgt de wereld een historische 
kans om daar verandering in te brengen. 
De Verenigde Naties onderhandelen die 
maand in New York over een robuust 
internationaal wapenhandelverdrag, het 
Arms Trade Treaty (ATT). Dit wereldwijde 
verdrag kan voorkomen dat wapens ge-
bruikt worden om mensenrechten te 
schenden. Alle type transacties en wa-
pens, maar ook duidelijke afspraken over
invoering, transparantie en controle moe-
ten in het wapenhandelverdrag worden 
opgenomen. En natuurlijk moeten men-
senrechten centraal staan.
Veel VN-lidstaten onderstrepen de nood-
zaak voor betere regulering van interna-
tionale wapenhandel. Er is echter één 
probleem: sommige landen willen hele-
maal geen sterk verdrag. Onder meer 
Rusland en China pleiten voor een vrijblij-
vend verdrag dat staten en wapenhande-
laren niet belemmert wapens te verkopen 
aan regimes die mensenrechten schen-
den.”
Op deze manier licht Controlarms de situ-
atie nader toe. Het schijnt te helpen als er 
massaal getekend wordt, vooral de zog. 
Oostbloklanden schijnen daar enigszins 
gevoelig voor te zijn. 
Maar als dit tot resultaat leidt, moeten we 
verder kijken. Want ook voor fatsoenlijke 
landen blijven wapens verleidelijk. Je kunt 
ze namelijk altijd gebruiken.

Op de ochtend van zondag 16 april 
vond er voor het wervingsentrum Tel. 
Hashomer bij Tel Aviv, een solidariteits-
demonstratie plaats voor Noam Gur en 
Alon Gurman die een officiële weiger-
ing van legerdienst zouden aanzeggen. 
Daarbij werden verklaringen verspreid 
om de jonge israëli te vertellen wat het 
betekent mee te doien met het leger, 
dat de bezetting nog steeds doorgaat, 
dat daar mensen tegen zijn en dat we 
allenaal moeten doen als Noam en 
Alon. Dus weigeren mee te doen met 
de voortdurende onderdrukking van het 
Palestijnse volk.  .
Alon Gurman verklaarde het volgende:

„Mijn weigering om als  Israëlisch militair 
te dienen hoort bij mijn weigering mee 
te doen aan bezettingen en apart-heid 
en is een daad van solidariteit met onze 
Palestijnse vrienden die onder  een 
Israëlisch regime leven, en een strijd voor 
vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. 

In haar weigeringsverklaring schreef 
Noam Gur
„Ik weiger mee te doen met een leger dat 
sedert zijn oprichting zich bezig hield met 
de overheersing van een andere natie, met 
het plunderen en het terroriseren van een 
burgerbevolking die onder zijn controle is."

DIENSTWEIGERING IN ISRAËL

http://www.controlarms.nl
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Agenda: permanente acties 
- Iedere eerste zaterdag van de 
maand: Vredeswake op de Stadhuis-
brug te Utrecht - met op ons span-
doekje ‘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 ge-
weldloosheid vanaf 20.00 uur.  Org. 
De Gemeenschap. Café Tjing Tjing, 
Cornelis Trooststraat 54-56, Amster-
dam de Pijp. e-mail: amsterdam@deg
emeenschap.info. 
- Vrouwen in het Zwart houden op ze-
ven plaatsen periodieke wakes tegen
de bezetting van Palestina: Amster-
dam, 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.vrouweninhe
tzwart.nl. 

Agenda: eenmalige acties
- 25 apr. Rotterdam 20.00: Debat over 
ontwikkelingshulp naar aanleiding van
kortingen door de regering en particu-
liere initatieven; Kerk Arminius, Muse-
umpark 3, 5€. Org: Arminius, podium 
voor kunst, cultuur en debat. Web: 
www.arminius.nu 
- 28 apr. Den Haag.13.00: Discussie-
middag:  Oorlog met Iran? Sprekers 
Egbert Soeterik en Henk van der Keur. 
Hotel Noordzee, Seinpostduin 24, Den 
Haag (Scheve-ningen). Gratis.Tram 1 
(v.a. Station Holland Spoor); bus 22
(v.a. Centraal Station), halte Badhuis-
kade. Org: PRIME en Haags Vredes 
Platform. Info: 070-3050415 / 06-
55362313. E-mail: 28april@ddh.nl. 
Web: www.haagsvredesplatform.nl. 
- 1 mei Amsterdam, 19.00: Anarchis-
tische, anti-kapitalistische demonstratie 
Slik niet alles wat je voorgeschoteld 
krijgt. Mercatorplein. Web:
 www.1mei.org.
- 1 mei Bergen op Zoom,12.00: 1 mei-
informatiemarkt op het Gouverne-
mentsplein, 19.00 uur viering in café ‘t 
Zwijnshoofd, Moeregrebstraat 18. Org. 
PvdA, GroenLinks, VONK, NCPN 
plus de vakbonden FNV Bouw en 
AbvaKabo.
- 1 mei Den Haag, 12.00-16.00: Demo
‘Rondje binnenhof, genoeg is ge-
noeg’, Org. Occupy Den Haag, 

www.rondjebinnenhof.nl. 
- 1 mei Rotterdam, 19.00: Demo “Wij gaan 
hun crisis niet betalen” Coolsingel vóór 
het stadhuis (18.00 uur verzamelen).  Na 
de demo feest op het Schouwburgplein. 
Email: info@eenmeicomite.nl.
Web: www.eenmeicomite.nl.
- 1 mei Tilburg 16.00: Landelijke 1 mei van 
P.v.d.A. Hall of Fame NexT 
- 12 mei Amsterdam 12.00 uur: Dag der 
vereniging, open discussiepodium op de 
Dam (!) over door jou gewenste verande-
ringen in de maatschappij en het leven, 
afgesloten met volksvergadering, Gratis.
 Org: De Vereniging. E-mail:
info@devereniging.org.
Web: devereniging.org. 
- 13 mei Amsterdam 14.00: Post uit Pale-
stina, door Fanfare de Eerste Liefdesnacht 
naar aanleiding van hun tournee zomer 
2010. E-mail: info@liefdesnacht.nl.  Web: 
www.liefdesnacht.nl.
- 17 mei – 14 juni, internationale fietstocht 
Kernwapen vrij, nu! Van 30 mei- 1 juni 
acties in Volkel en Eindhoven. 4 juni 
actie in Brussel. Zie voor details de site!  
Org: Duitse Vredesbeweging. Info: 0049-
89.80.926.690 (spreekt Nederlands). E-
mail: johanna@pfeffer.nl.
Web: www.atomwaffenfrei.de.
- 25-32 mei Appelscha, Pinksterlanddagen 
2012. Kampeerterrein “tot Vrijheidsbezin-
ning” aan de Aekingaweg. 12,50€ kamp-
geld. Zelf tent meenemen. Veganische 
catering door Rampenplan.Terrein en 
camping alcoholvrij. Org: Voorbereidings-
groep PL2012. Web met details: www.pin
ksterlanddagen.nl. 
- 26 mei Rotterdam 16.00-18.00 uur, Het 
theater van de angst, discussieavond over 
de angst voor onze omgeving met Gerdjan 
Rijnders en Renée Frissen  Kerk Arminius, 
Museumpark 3, entree 5€. Org: Arminius, 
podium voor kunst, cultuur en debat. E-
mail: publiciteit@arminius.nu.
Web: www.arminius.nu
- 31 mei Amsterdam 9.30-11.00 uur: 
protestactie Stop wapenhandel tegen de 
jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 
EADS. Okura Hotel, aan de Ferdinand 
Bolstraat 333. Org: Campagne tegen 
Wapenhandel. Info: 020-6164684. Web: 
www.stopwapenhandel.org.
- 2 juni Utrecht 13.00 uur, Bijeenkomst en 
open discussie “Samenwerking binnen de 
vredesbeweging”. Emma, Cremerstraat 
245. Gratis. Org: Vredesbeweging Pais. 
Info: 015-785.01.37. E-mail
info@vredesbeweging.nl 
Web: www.vredesbeweging.nl.

- 2 juni wereldwijd: Nuclear Abolition Day 
2012, org. International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Web: 
www.nuclearabolition.org. Voor Nederland 
nog geen specifieke acties bekend.
- 9 juni, Amersfoort 12.15-16.00 uur, 
symposium Kernwapens, dreigend 
actueel, De Amershof, Snouckaertlaan 
11. E20,-. Lunch inbegrepen. Org: NVMP, 
gezondheidszorg en vredesvraagstukken. 
E-mail: office@nvmp.org.
Web: www.nvmp.org. 
- 12 juni, Den Haag, 20.00 uur: ledenver-
gadering Haags Vredesplatform, Pander-
café, Binnendoor 18-21, Den Haag.
-  30 juni, Den Haag, Veteranendag. Op 
dit  moment nog geen acties bekend. In 
ieder gevan een nieuwe bedreiging voor 
Occupy op het Malieveld.

Tentoonstellingen:
- 27 april – 20 mei, Enschede, Vergeven 
en verzoenen, verhalen met foto’s die een 
indringend en persoonlijk beeld geven 
van vergeving en verzoening wereldwijd. 
Openbare Bibliotheek, Pijpenstraat 15. 
Openingstijden ma t/m do 9:30-12:30, vr 
9:30-18:00, za 9:30-17:00. Org: Enschede 
voor Vrede + Openbare Bibliotheek. Web: 
www.vredesmuseum.nl.
- 28 april – 31 mei, Groesbeek - 14.00 
- 17.00 Ma t/m Za  Vredestentoonstelling 
Ende und Anfang, Opening: Do 3 mei 
15.00 uur . Over de laatste jaren van 
WO II en de eerste jaren van het nieuwe 
begin in Duitsland. Grote Z/W foto’s. 
Protestantse Gemeente, Kerkstraat 
18, 6561 CC, Groesbeek. Gratis., Org: 
Museum voor vrede en geweldloosheid. 
- 17 juni – 27 augustus, Breda Grote kerk:
Overzichtstentoonstelling van het 
werk van cartoonist Len Munnik, 
www.grotekerkbreda.nl. 
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