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Landen, zoals België, die weigeren het verdrag 
te ondertekenen krijgen nu een duidelijk signaal 
van het Nobelcomité dat ze verkeerd bezig zijn. 
Hopelijk komen ze op die manier tot het besef 
dat het Verdrag voor een Kernwapenverbod 
een noodzakelijk instrument is om deze 
gruwelijke massavernietigingswapens de 
wereld uit te helpen.

ICAN en de lokale afdelingen en netwerken 
van de vredesbeweging in meer dan 100 
landen hebben hard gewerkt om hun politieke 
leiders te doen inzien dat een nucleaire 
oorlog een onaanvaardbare humanitaire 
catastrofe zou teweegbrengen. Afgelopen 
21 september - op de Internationale Dag 
van de Vrede - onderschreven 102 Vlaamse 
gemeenten de vraag van Vrede vzw aan de 
Belgische regering om zich aan te sluiten bij 
het VN-kernwapenverbod en bijgevolg ook de 
kernbommen in Kleine Brogel naar afzender 
te sturen.

Verwacht wordt dat een pak landen het VN-
kernwapenverbod officieel zullen ondertekenen 
tijdens de uitreiking van de Nobelprijs voor 
de Vrede in Oslo op 10 december 2017. De 
Belgische leden van ICAN  zullen deze uitreiking 
live volgen op groot scherm in Brussel 
(exacte locatie volgt nog op www.vrede.be). 
Iedereen die de vredesbeweging een warm 
hart toedraagt, activisten en sympathisaten 
zijn van harte uitgenodigd om dit heuglijke 
moment met ons te delen. We heffen samen 
het glas op het kernwapenverbod.

ICAN KRIJGT NOBELPRIJS
VOOR DE VREDE

11/11 WAAR STAAN
WE NU?!

Jaarlijks verklaren 
politici op de traditionele 
herdenkings-plechtigheden 
van de grote oorlogen: “nooit 
meer oorlog” en dat vinden 
we best ok, maar terwijl 
deze woorden uitgesproken 
worden sterven er nog altijd 
mensen door gewapende 
conflicten. Miljoenen mensen 
uit diverse regio’s zijn op de 
vlucht voor oorlogsgeweld, 
getraumatiseerd door 
gruwel. In samenwerking met 
o.a. 11.11.11, Oxfam, Het 
Masereelfonds en de PVDA 
organiseert Vrede vzw op 
zaterdag 11 november een 
debatavond over oorlog en 
migratie in Brugge. 

Locatie: Xaverianenstraat 1
8200 Brugge - Deuren: 18u -
Aanvang: 19u - Gratis inkom
info: www.vrede.be

VREDESCAFE #4: Gaza,
10 jaar blokkade 

De illegale Israëlische 
blokkade van de Gazastrook 
ging in 2017 zijn tiende jaar 
in. De humanitaire crisis die 
er het gevolg van is, blijft 
verergeren. Gaza is een kleine 

Palestijnse kuststrook van 365 
km² langs de Middellandse 
Zee, die geografisch compleet 
gescheiden is van de bezette 
Palestijnse gebieden: Oost-
Jeruzalem en de Westelijke 
Jordaanoever. Op deze 
beperkte ruimte wonen bijna 
2 miljoen mensen volledig 
omgeven door water, muren 
en hekken. Gaza is de grootste 
openluchtgevangenis ter 
wereld. Israël controleert 
de grenzen, het luchtruim 
en de wateren voor de 
kust. Het bepaalt ook wie 
en wat de Gazastrook in en 
uit mag. Sinds 2007 leggen 
de Israëlische autoriteiten 
een strikt embargo op met 
zware humanitaire gevolgen: 
de werkloosheid in Gaza 
bedraagt meer dan 40%, de 
helft van de bevolking leeft 
in voedselonzekerheid en 
driekwart moet beroep doen 
op internationale hulp.

De dramatische situatie 
in Gaza is gekend, maar 

internationale initiatieven 
of maatregelen die een 
einde moeten maken aan de 
illegale blokkade blijven uit. 
Op 22 november gaan we 
tijdens het vierde Vredescafé 
van dit jaar dieper in op de 
situatie in Gaza. We bekijken 
ook wat er kan en zou 
moeten gedaan worden. We 
doen dat met de hulp van 
een internationaal panel 
bestaande uit Anja Meulenbelt 
(Nederlandse schrijfster en 
activiste), Mahmoud Abu 
Rahma (van de Gazaanse 
mensenrechtenorganisatie Al 
Mezan) en Noam Rabinovich 
(van Gisha, een Israëlische ngo 
die ijvert voor de vrijheid van 
beweging voor Palestijnen). 
Met een hapje, een drankje en 
een streepje muziek proberen 
we het onderwerp wat 
verteerbaarder te maken.  

Locatie: De Expeditie, Dok 
Noord 4F, 9000 Gent - Deuren: 
19u - Aanvang: 19u30 - Gratis 
inkom - info: www.vrede.be

NUCLEAIRE OEFENINGEN IN 
DE EIGEN ACHTERTUIN

Terwijl de meeste landen van de wereld afwillen van kernwapens, oefenen 
Belgische luchtmachtpiloten op de inzet ervan. De militaire luchthavens van 
Kleine Brogel (België) en Büchel (Duitsland) vormden van 16 tot 27 oktober de 
uitvalbasis voor de jaarlijkse nucleaire oefeningen van de NAVO. Elk jaar gaan 
ze in alle discretie door onder de noemer ‘Steadfast Noon’. 

De VS stockeert in NAVO-verband nog steeds een 150-tal B-61 kernbommen op 
5 luchtmachtbasissen in Europa (België, Nederland, Duitsland, Italië en Turkije). 
De Amerikaanse kernbommen worden vervoerd door gevechtsvliegtuigen 
met nucleaire capaciteiten zoals de Belgische F16’s. Tijdens Steadfast Noon 
werd dit jaar vermoedelijk getraind op het laden van de gevechtsvliegtuigen 
met B61-kernbommen vanuit de ondergrondse munitiebunkers, het vliegen in 
internationale formaties en het uitvoeren van aanvallen met kernbommen.

Deze oefeningen gebeurden te midden van een gevaarlijke internationale 
context van spanningen tussen de VS, Rusland en Noord-Korea, die gepaard gaat 
met nucleaire dreigementen en spierballengerol. Grootschalige, niet officieel 
aangkondigde militaire oefeningen als Steadfast Noon gooien enkel olie op het 
vuur. De vrees bestaat altijd dat de oefeningen als dekmantel gezien worden om 
een reële aanval uit te voeren. “Een gebrek aan transparantie verhoogt de kans 
op ongelukken, foute interpretaties, verkeerde inschattingen en incidenten en 
kan gevaarlijk worden”, aldus secretaris-generaal van de NAVO Stoltenberg in 
een reactie op Russische militaire oefeningen eerder dit jaar. Hoog tijd om deze 
wijsheid ook toe te passen op het eigen NAVO-beleid. De NAVO communiceert 
niet publiekelijk over de nucleaire oefeningen in Kleine Brogel. In het verleden 
werden al verschillende keren parlementaire vragen gesteld over dit onderwerp, 
maar de bevoegde ministers van Defensie antwoordden steevast dat binnen de 
NAVO de afspraak geldt dat er geen precieze gegevens verstrekt worden.

De VS-luchtmacht kondigde op 23 oktober plannen aan om haar enorme 
B52-bommenwerpers opnieuw permanent in staat van paraatheid te brengen. 
Deze B52’s kunnen ingezet worden voor aanvalsmissies met nucleaire bommen 
of nucleair geladen kruisraketten. Daarmee zouden we terugkeren naar Koude 
Oorlog-toestanden. Ondertussen zijn de NAVO en de VS ook bezig met de 
herziening van hun kernwapenbeleid (Nuclear Posture). Verwacht wordt 
dat kernwapens opnieuw een belangrijkere rol toebedeeld zullen krijgen. 
De modernisering van de kernwapens draait inmiddels op volle toeren. Ook 
de B61-bommen gestationeerd op de luchtmachtbasis Kleine Brogel worden 
binnen enkele jaren vervangen.

Het is schokkend dat België deelneemt aan nucleaire oefeningen in deze 
volatiele tijden, te meer omdat een meerderheid van landen in de wereld hard 
ijvert voor de inwerkingtreding van het nieuwe VN-kernwapenverbod. Het is 
al erg genoeg dat de Belgische regering zich tot nog toe weigert aan te sluiten 
bij dit verbod. België zou op zijn minst kunnen stoppen met het faciliteren van 
en het participeren aan militaire oefeningen die er duidelijk op gericht zijn 
kernwapens in te zetten en geen sikkepit bijdragen aan een veiligere wereld. 

KORT

In 2016 startte de Europese Unie (EU) voor het 
eerst in haar geschiedenis met de subsidiëring 
van een militair onderzoeksprogramma. De 
zogenaamde Preparatory Action on Defence 
(PADR) beschikt over een budget van 90 
miljoen euro. Dat is echter nog maar het 
begin.

40 miljard euro. Dat is het bedrag dat de 
Europese Unie (EU) de volgende 10 jaar wil 
spenderen aan onderzoek, ontwikkeling en de 
aankoop van nieuwe wapens via een speciaal 
daarvoor opgericht Europees Defensiefonds. 
Het komt neer op een nooit eerder geziene 
versnelling van de militarisering van de EU met 
maar één doel voor ogen: de defensie-industrie 
rendabel houden. De vraag of de wapens die 
men wil ontwikkelen überhaupt nodig zijn, 
wordt niet eens gesteld.

Vredesactie bracht zopas een rapport uit 
over de symbiotische relatie tussen de 
wapenindustrie en de Europese instellingen, 
en het effect van deze relatie op de creatie van 
het Europees militair onderzoeksprogramma.
De besluitvorming hierover werd gedomineerd 
door private belangen. De civiele maatschappij, 
noch het Europees Parlement hadden enige 
substantiële inspraak. Op basis van interne 
documenten toont het rapport hoe de 
wapenindustrie toegang had tot elk niveau van 
het beluitvormingsproces. 

Enkele opmerkelijke feiten:
 
* Het lobbybudget van de 10 grootste Europese 
wapenbedrijven is op 5 jaar tijd verdubbeld van 
2,8 miljoen euro naar 5,6 miljoen euro per jaar.
 

* De Europese Commissie had sinds 2014 ten 
minste 46 vergaderingen met de wapenindustrie 
over PADR. Dat wijst op een gestructureerde 
dialoog tussen de Europese beleidsmakers en 
de wapenindustrie.

Er ontplooit zich een verontrustende dynamiek 
op Europees niveau. De Unie, ooit begonnen als 
een vredesproject, start nu met de ondersteuning 
van een industrie die militarisering exporteert. 
Het pas opgerichte Europees Defensiefonds 
zal een voortdurende en zelfvervullende 
carrousel van vraag en aanbod creëren. 
Hierdoor dreigt een permanente Europese 
oorlogseconomie te ontstaan die gefinancierd 
wordt door de belastingbetaler. Een restrictief 
wapenhandelbeleid dat rekening houdt met 
exportcriteria als mensenrechtenschendingen, 
zal daarbij beschouwd worden als een 
belemmering van de competitiviteit van de 
Europese wapenindustrie.    

De militaire technologieën die nu worden 
ontwikkeld bepalen mee de oorlogsvoering van 
de toekomst en werken de militarisering van 
allerlei beleidsdomeinen in de hand. Zo worden 
drones en bewakingsapparatuur al volop 
ingezet aan de Europese buitengrenzen, en 
een nieuw voorstel van de Commissie maakt 
het mogelijk om ontwikkelingsbudgetten te 
gebruiken voor de financiering van militair 
materieel in ontwikkelingslanden. 

De EU staat voor een cruciale morele keuze: 
plaatst het de bedrijfsbelangen van het Europees 
militair-industrieel complex boven de creatie 
van welzijn voor de eigen bevolking? 
Integraal rapport op www.ikstopwapenhandel.eu

DE WAPENINDUSTRIE KAAPT HET
EUROPEES DEFENSIEBELEID!

KLNDR
MEER INFO

WWW.VREDE.BE
OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE KALENDER?

SCHRIJF JE IN OP DE DIGITALE NIEUWSBRIEF VIA VREDE.BE! 

WO 08.11 MAKEN GEOPOLITIEKE SPANNINGEN EEN LEGER NOODZAKELIJK?
www.vrede.be - Gent

VR 10.11 ELFNOVEMBERLEZING: PANKAJ MISHRA
www.vlaamsvredesinstituut.eu - Brussel 

LEZING

ZA 11.11 VROUWENDAG 2017
www.furiavzw.be - Mechelen
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DI 07.11

ZA 11.11 EN ROUTE. ONDERWEG NAAR BETER? THEMADAG ROND MIGRATIE
www.ccberchem.be - Berchem

EVENEMENT

RELIGIEUZE UTOPIEËN EN DE UITDAGINGEN VAN EXTREMISME VANDAAG
www.mo.be - Gent

LEZING
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VREDE.BE

MINISTER REYNDERS,
WACHTEN IS D    DZONDE

LAAT BELGIË HET INTERNATIONAAL
KERNWAPENVERBOD TEKENEN!

DEBAT

    Steun ons! BE26 5230 8032 1129
     Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar!

          VINDT U DEZE GRATIS PUBLICATIE
                      DE MOEITE WAARD?
       Zorg dat ze kan blijven bestaan dankzij 
             een eenmalige of maandelijkse 
                      bijdrage naar keuze.

        KENT U ONS TIJDSCHRIFT ‘VREDE’ AL?
             Voor 25 euro (studenten 20 euro) 
                  ontvangt U driemaandelijks
       een analyse van de internationale politiek.

     MEER INFO & ABONNEREN: WWW.VREDE.BE

DO 09.11

DO 09.11

L’AVENIR (FISSURE) DE L’EUROPE - CAFE POLITIQUE 
www.gresea.be - Brussel

GESPREKSAVOND

WAKE-UP CALL FOR THE EU
www.ikstopwapenhandel.eu - Brussel 

ACTIE

ZA 11.11 11/11: WAAR STAAN WE NU?!
www.vrede.be - Brugge 

EVENEMENT

SPORTEVENEMENTPRIESTER DAENS VREDESLOOP AALST  
www.atletieklandvanaalst - Aalst 

PRESIDENT TRUMP: EVOLUTIE OF REVOLUTIE IN DE VS-POLITIEK?
www.www.uantwerpen.be/studiumgenerale - Antwerpen 

VREDESCAFÉ #4: GAZA, 10 JAAR BLOKKADE
www.vrede.be - Gent

OORLOG ZONDER GRENZEN - LUDO DE BRABANDER
www.vormingplusgent-eeklo.be - Gent

SOLIDARITEITSBRUNCH PALESTINA MET LUCAS CATHERINE
www.g3w.be - Elsene

NATIONALE BETOGING: STOP GEWELD TEGEN VROUWEN
www.stopfeminicide.blogspot.be - Brussel

KICK-OFF SCHRIJFMARATHON AMNESTY INTERNATIONAL
www.amnestyinternational.be - Antwerpen

MO*LEZING: ECHT NIEUWS IN TIJDEN VAN CONFLICT 
www.mo.be - Antwerpen 

UITREIKING NOBELPRIJS VOOR DE VREDE AAN ICAN 
www.vrede.be - Brussel 

ZO 12.11

MA 13.11

WO 22.11

DO 23.11

ZA 25.11

ZA 25.11

ZA 02.12

DI 05.12

ZO 10.12

LEZING

GESPREKSAVOND

BOEKVOORSTELLING

BRUNCH

BETOGING

ACTIE

LEZING

EVENEMENT

De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar 
naar ICAN (International Campaign To Abolish 
Nuclear Weapons) en zo ook een beetje naar 
Vrede vzw dat actief lid is van dit internationale 
netwerk ter afschaffing van nucleaire wapens.

De andere Belgische leden van ICAN zijn: Agir 
pour la Paix, Association Medicale Pour la 
Prevention de la Guerre Nucleaire, CNAPD, Pax 
Christi Vlaanderen en Artsen voor vrede. Vrede 
vzw werkt samen met al deze organisaties in de 
Belgische Coalitie tegen Kernwapens.

Het Noorse Nobelcomité heeft deze keer een 
absoluut terechte keuze gemaakt. Dat was niet 
altijd het geval met eerdere miskleunen of 
voorbarige toekenningen zoals de Amerikaanse 
president Obama en de Europese Unie. 

Door de Nobelprijs voor de Vrede uit te reiken 
aan ICAN spreekt het Comité heel expliciet zijn 
steun uit voor het nieuwe internationale verdrag 
dat kernwapens verbiedt. De slottekst van dit VN-
verdrag werd deze zomer goedgekeurd door een 
meerderheid van landen in de wereld (België deed 
dit niet). Van zodra 50 landen het nieuwe verdrag 
ook geratificeerd hebben, treedt het in werking. 
Het Noorse Nobelcomité verwees bij de motivatie 
voor zijn keuze naar het grote belang van het 
verdrag. “Kernwapens zijn zelfs nog destructiever 
dan andere reeds verboden wapens, maar zijn 
tot nog toe geen onderwerp van een gelijkaardig 
wettelijk bindend internationaal verbod. ICAN 
kan deze wettelijke leemte helpen invullen”, aldus 
het Comité.

11.11.11 CAMPAGNE: MIGRATIE
Allemaal mensen, onderwerg naar beter

Dit jaar stelt 11.11.11 ‘migratie en 
vluchtelingen’ centraal in zijn campagne. 
Niet toevallig, de cijfers spreken voor zich. 
65 miljoen mensen zijn op de vlucht voor 
oorlog en vervolging. Miljoenen anderen 
ontvluchten armoede, ongelijkheid, 
klimaatverandering, enz. Oorzaken waar 
11.11.11 elke dag, samen met zijn leden 
(o.a. Vrede vzw), structureel aan werkt.
We eisen een rechtvaardig migratiebeleid 
dat de oorzaken van migratie aanpakt. Een 
beleid dat veilige en legale migratieroutes 
aanbiedt. Een beleid dat verbindt en met 
juiste cijfers over vluchtelingen en migratie 
communiceert. 
Net als miljoenen vluchtelingen en 
migranten zijn we allemaal op zoek naar een 
menswaardig leven. Draag de campagnepin 
en toon dat wij #AllemaalMensen zijn, 
onderweg naar beter. Ook online kan je 
de pin laten zien, surf naar www.11.be/
allemaalmensen en deel hem op Facebook.
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