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KERNWAPENTAKEN, HET 
ECHTE SCHANDAAL VAN 
DE GEVECHTSVLIEGTUIGEN 

ALTERNATIEVE 
BOEKENBEURS 2018

Dé beurs voor kritische, 
tegendraadse publicaties die 
je moeilijk tot helemaal niet in 
de commerciële boekhandel 
vindt, voorgesteld door 
onafhankelijke uitgevers, 
NGO’s en actiegroepen uit o.a. 
België, Nederland, Frankrijk en 
Engeland. Er is op 14 april ook 
een gevarieerd programma aan 
lezingen, docu’s & workshops.

Wil je de infostand van Vrede 
helpen bemannen, stuur een 
mailtje naar yannick@vrede.be

Locatie: De Koer, 
meibloemstraat 86, Gent

Aanvang: 10u - Gratis inkom. 
Avondprogramma vanaf 20u - 
5 euro. Info: www.vrede.be

 
SOLIDARITEITSACTIE 

VOOR DE PALESTIJNSE 
POLITIEKE GEVANGENEN

Sinds 1967 zijn al meer 
dan 800.000 Palestijnen 
opgesloten wegens verzet 
tegen de Israëlische militaire 
bezetting en kolonisatie van de 
Palestijns gebieden. Vandaag 
bevinden zich ongeveer 6500 
Palestijnen, waaronder 300 
minderjarigen, in Israëlische 
gevangenissen. De bezetting 
en de kolonisatie zijn in 

strijd met het Internationaal 
Recht, maar de veelvuldige 
veroordelingen van de VN 
blijven zonder gevolg. 

Nu Israël weer lelijk 
huishoudt in de Gazastrook, 
tegen jongeren die 
ongewapend protesteren 
tegen het Israëlisch beleid, 
tonen we op 17 april onze 
solidariteit met de Palestijnse 
gevangenen en Gaza.   

Locatie: Centraal Station, 
Brussel - Aanvang: 16 uur

Info: www.vrede.be 

GROOT DEFENSIE DEBAT

Op 11 mei gaan Ludo de 
Brabander (Vrede vzw), 
Jonathan Holslag (VUB), John 
Crombez (voorzitter sp.a), e.a. 
in debat over de toekomst 
van Defensie in België, met 
speciale aandacht voor 
het dossier van de nieuwe  
gevechtsvliegtuigen. Zijn die 
echt wel nodig?

Locatie: St-Baafsabdij, Gent
Aanvang: 19u30
Info: www.vrede.be

GEEN VLAAMS GELD VOOR 
MILITAIR ONDERZOEK!

In de jaren 1990 besloot de Vlaamse regering tot ethische regels voor de 
werking van het Vlaams Wetenschapsinstituut (IWT). Het verbod op “steun 
aan onderzoeksprojecten met een mogelijke militaire affiniteit” werd bekend 
als de IWT-richtlijn. Deze richtlijn sluit overheidssteun aan wapenprojecten uit. 
De Vlaamse technologische sectorfederatie Agoria vroeg begin dit jaar om de 
ethische regels te schrappen.

Eind januari kondigde bevoegd minister Philippe Muyters aan dat hij een advies 
wil inwinnen bij VARIO, de Strategische Raad voor Ondernemen en Innovatie. 
Muyters ging daarmee in op de vraag van Agoria naar een versoepeling van de 
richtlijn. Nochtans zei de minister in 2015 in een parlementaire commissie dat 
zich met de richtlijn helemaal geen problemen voordoen en dat hij de praktijk 
wilde voortzetten zoals ze was. Na een grondige doorlichting van het beleid en de 
economische impact ervan in 2008, sprak het Vlaams Vredesinstituut (VVI) zich 
ook al uit voor het behoud van de ethische richtlijn. Nu Muyters de IWT-richtlijn 
wil herzien, zou het logisch zijn dat hij het VVI ook om een advies vraagt. In het 
Vlaams parlement zei hij dat niet te zullen doen. Zijn partijgenoot en voorzitter 
van het Vlaams parlement, Jan Peumans, vroeg op eigen initiatief wel een advies 
aan bij het VVI. Het is onduidelijk of minister Muyters op dit advies zal wachten 
voor hij een beslissing neemt. Vlaamse Ngo’s en vakbonden roepen Muyters op 
om de ethische criteria te behouden en geen Vlaams belastinggeld te besteden 
aan wapenonderzoek. Het ‘innovatiever’ maken van wapens maakt de wereld 
niet veiliger. De IWT-richtlijn bewijst al tientallen jaren haar nut. Deze richtlijn is 
geen kwestie van economie, maar gaat over oorlog en vrede.

Ondertekend door: Vredesactie, ABVV, ACV, 11.11.11, Fairfin, Greenpeace 
Belgium, Vrede, Broederlijk Delen, Aan de Ijzer, IPIS – International Peace 
Information Service, Pax Christi Vlaanderen, Intal, Palestina Solidariteit, VOS – 
Vlaamse Vredesvereniging en Stop Uranium Wapens.

KORT
Op 20 januari 2018 begon de Turkse 

luchtmacht de Noord-Syrische stad Afrin 
te bombarderen. Een voornamelijk door 
Koerden bevolkte enclave van waaruit geen 
dreiging of geweld uitging, kreeg te maken 
met een ware Turkse agressie-oorlog. 

Met de hulp van door Turkije gesteunde 
gewapende salafistische milities en onder het 
mom van ‘oorlog tegen terrorisme’ wordt de 
strijd aangegaan met de Koerdische volksmilities 
(YPG/JPG) die een vooraanstaande rol hebben 
gespeeld in het verslaan van de Islamitische 
Staat in de regio. Er vallen honderden 
burgerslachtoffers. Volgens de propaganda 
van de Turkse president Erdoğan zou de 
oorlog er voor zorgen dat de “oorspronkelijke 
bewoners” kunnen “terugkeren” naar Afrin. 
Daarmee bedoelt hij de Syrische vluchtelingen 
die zich in Turkije bevinden. In werkelijkheid 
betreft het een operatie die Afrin etnisch 
moet zuiveren van de Koerdische bevolking. 
De Turkse president dreigt er ook mee om de 
steden Manbij, Kobani, Tel-Abyad, Ras al-Ayn 
en Qamishli aan te vallen. Dat betekent dat hij 
heel het noordelijke, door Koerden bestuurde 
autonome gebied onder controle van Ankara 
wil plaatsen. 
President Erdoğan is vastbesloten om een einde 
te maken aan een uniek basisdemocratisch, 
pluralistisch en gender-gelijk politiek 
experiment. Het gaat om een project waarbij 
mensen vreedzaam en met respect voor de 
godsdienstvrijheid en de culturele diversiteit, 
proberen te bouwen aan een betere toekomst 
te midden van de Syrische oorlogsgruwel. De 
Turkse militaire agressie luidde een nieuwe 
fase in de bijna zeven jaar lange oorlog in. De 
grote machten die actief zijn in de oorlog in 
Syrië maken blijkbaar geen bezwaar tegen de 
Turkse militaire demarche in het noorden van 
het land. Voor de  VS betekent dit scenario dat 
het via NAVO-bondgenoot Turkije voet aan de 
grond krijgt in Syrië. Voor de Syrische leider 
Assad is de militaire agressie van Turkije een 
noodzakelijk kwaad, want ook hij wil af van 
het lastige zelfbestuur onder impuls van de 
Koerden. Rusland wil dat de huidige regionale 
machten stevig in het zadel blijven zitten en 
elkaar in evenwicht houden, iets wat door het 
democratisch zelfbestuur bedreigd wordt. 

Na meer dan twee maanden van gevechten 
en bombardementen veroverden het Turkse 
leger en de salafistische milities eind maart 

Afrin. De Turkse troepen plunderden delen 
van de stad en vernietigden alle Koerdische 
symbolen. 

Hoewel de Turkse invasie van Syrië een zware 
overtreding vormt van het internationaal recht 
en het VN-Handvest met de voeten wordt 
getreden, blijft het opvallend stil vanuit Europa. 
Ook België sluit oren, ogen en mond. Nochtans 
zijn veel van de oprukkende salafistische 
milities, aanhangers van een extremistische 
intolerante ideologie, de soort die in Europa 
gezien wordt al potentieel gevaarlijk. In Noord-
Syrië waar ze strijden aan de zijde van een 
NAVO-bondgenoot mogen ze straffeloos hun 
gang gaan. Erger nog, de NAVO draait de zaken 
op zijn kop en verklaart dat Turkije het recht 
heeft om zich te verdedigen.

Het Europese stilzwijgen is beschamend. 
De weigering om de Turkse agressie-oorlog 
te veroordelen en maatregelen te nemen 
die een einde maken aan de overtredingen 
van het internationaal recht, maakt onze 
regeringen medeplichtig aan oorlogsmisdaden. 
Zijn de Europese regeringen al vergeten dat 
duizenden Koerdische strijders het leven 
lieten in de strijd tegen de Islamitische Staat? 
Is het EU-vluchtelingenakkoord met Turkije 
belangrijker dan het lot van een heel volk? Is 
het bondgenootschap met een repressief en 
oorlogszuchtig regime belangrijker dan de 
verdediging van elementaire waarden, van het 
internationaal recht en de mensenrechten? 

Meer dan 140 Belgische academici, 
kunstenaars, schrijvers en mensen van het 
middenveld lanceerden in maart een oproep 
aan onze politici om het stilzwijgen rond Afrin 
te doorbreken.

We vragen om:
1. De Turkse oorlog te veroordelen en een halt 
toe te roepen.
2. De militaire relaties en wapenhandel met 
Turkije te bevriezen.
3. Dringend diplomatieke maatregelen te 
nemen die de wapens doen zwijgen, die leiden 
tot een duurzaam bestand in Syrië en die een 
einde maken aan de Turkse bezetting.
4. Alle vredesbesprekingen rond Syrië opnieuw 
op te starten, ditmaal met inbegrip van een 
Koerdische vertegenwoordiging.
5. De strijd voor de vrijheid van actie en van 
meningsuiting in Turkije te verdedigen, en te 
protesteren tegen de arrestaties daar van critici 
van de Turkse invasie.  

POLITICI, DOORBREEK HET
STILZWIJGEN ROND AFRIN!

KLNDR
MEER INFO

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

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

DI 17.04 LEZING VAN RUDI VRANCKX OVER DE ISLAMITISCHE STAAT EN SYRIË
www.gcdewildeman.be - Herent

VR 04.05 OPENING EXPO: GIVE PEACE A CHANCE
www.expo-pacifisme.be - Gent 

EVENEMENT

04.05 > 03.06 EXPO: GIVE PEACE A CHANCE
www.expo-pacifisme.be - Gent

TENTOONSTELLING
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ZA 14.04

VR 11.05 DEBAT OVER DE AANKOOP VAN NIEUWE GEVECHTSVLIEGTUIGEN
www.vrrede.be - Gent

DEBAT

ALTERNATIEVE BOEKENBEURS
www.alternatieveboekenbeursgent.weebly.com - Gent

EVENEMENT
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LEZING

    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 19.04

ZO 29.04

QUOTES: OORLOG ZONDER GRENZEN MET LUDO DE BRABANDER 
www.dekrook.be - Gent

BOEKVOORSTELLING

FAIR FASHION FEST
www.gentfairtrade.be - Gent 

EVENEMENT

08.09 >09.09 MANIFIESTA
www.manifiesta.be - Bredene 

CAMPAGNE

GEEN LERING UIT GESCHIEDENIS
Vijftien jaar geleden, in maart 2003, begon de VS-invasie van Irak. De oorlog zou het land en de 
regio verregaand destabiliseren. Nooit eerder was het protest van de wereldwijde bevolking in 
de aanloop naar een militaire interventie zo groot.

Op 15 februari 2003, een maand voor de oorlog, stapten tientallen miljoenen anti-oorlogsactivisten 
door de straten van honderden verschillende steden. In Brussel telden we 80.000 manifestanten. 
Maar Washington en Londen, gedreven door hun drang naar overheersing en economisch profijt, 
dropten hun bommen boven Irak toch. Onder het valse voorwendsel van de aanwezigheid van 
massavernietigingswapens, doodden ze duizenden Irakezen in een illegale oorlog. 
Vijftien jaar later zijn de verantwoordelijken nog altijd niet gestraft voor hun oorlogsmisdaden. 
De winnaars en verliezers zijn wel gekend. De VS startte kort na het begin van de bezetting een 
grootschalig privatiseringsprogramma in Irak. ‘De reconstructie’ leverde miljarden op voor een 
aantal grote Amerikaanse bedrijven. 
Ondertussen is geweld een endemische kwaal geworden in Irak. Het land incasseert mondiaal 
de meeste terreuraanslagen. Alle geledingen van het staatsapparaat worden geplaagd door 
corruptie en politiek gezien is het land verdeeld. De soennitische Arabieren hebben te lijden 
onder discriminatie en geweld, wat een deel van hen in de handen dreef van extremisten zoals de 
Islamitische Staat (IS). Vraag is of IS wel zou bestaan zonder de oorlog van 2003. 
De evolutie in Irak belette de Belgische politici niet om groen licht te geven voor de militaire 
inzet van onze gevechtsvliegtuigen tegen het Libische regime, en later in Irak en Syrië. Het aantal 
burgerdoden als gevolg van de bombardementen van de westerse coalitie tegen IS was in 2017 
dubbel zo groot als het aantal slachtoffers van Russische bombardementen. De verontwaardiging 
daarover moeten we zoeken met een vergrootglas. Erger nog, de regering wil ons doen betalen 
voor peperdure nieuwe gevechtsvliegtuigen om later nog meer dood en vernieling te zaaien. 

EVENEMENTDI 08.05 HERDENKING OVERWINNING OP HET FASCISME
www.8meikomitee.gent - Gent

ZA 12.05

DO 31.05

ZA 07.07

ZO 08.07

ZA 01.09

VR 21.05

MEERKORENPROJECT ROND VREDE
www.vrede.be - Gent

FILM IN HET KADER VAN HET VREDESJAAR 2018
www.filmfestival.be - Gent

NATIONALE BETOGING ‘MAKE PEACE GEAT AGAIN’
www.no-to-nato.org - Brussel

INTERNATIONALE ANTI-NAVO CONFERENTIE
www.no-to-nato.org - Brussel

JAARLIJKSE BBQ VAN VREDE VZW
www.vrede.be - Gent

CONCERT

FILM

BETOGING

CONFERENTIE

BBQ

EVENEMENT

INTERNATIONALE DAG VAN DE VREDE: HANG DE VREDESVLAG!
www.vrede.be - Gent 

Met het onlangs losgebroken debat rond de 
aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen, 
komen ook de kernwapens weer in het vizier. 
De gevechtsvliegtuigen worden immers 
verondersteld in staat te zijn de op Belgische 
bodem opgeslagen Amerikaanse kernbommen 
af te leveren. Tijd voor een nieuw groot debat 
over de kernbommen en het illegaal karakter 
van de Belgische nucleaire taken in NAVO-
verband.

In een onlangs gelekt intern document (uit 
2015) van het kabinet van minister van Defensie 
Vandeput over de Belgische gevechtsvliegtuigen, 
lezen we: “Deze vliegtuigen (de F-16’s) bieden niet 
de gepaste eigenschappen om een strategische 
vector te zijn die nucleaire bommen ongezien 
bij een opponent kan droppen [...] Dit kan enkel 
via gevechtsvliegtuigen van de vijfde generatie”. 
Met deze omschrijving wordt impliciet verwezen 
naar de F-35 van de Amerikaanse producent 
Lockheed Martin, het enige toestel dat uitgerust 
is met stealth-capaciteit (onzichtbaar op 
radars). De meerderheid van de fabrikanten van 
gevechtsvliegtuigen die zich kandidaat stelden 
voor de officiële aanbestedingsprocedure, 
zagen in dat ze geen kans maakten. De voorkeur 
voor de F-35 was al een hele tijd gekend. Dat is 
wellicht de belangrijkste reden waarom Boeing 
en Gripen hebben afgehaakt en Dassault het 
probeerde buiten deze ‘oneerlijke’ procedure 
om. 

Defensie wil de nieuwe gevechtsvliegtuigen dus 
uitrusten met een kostelijke stealth-capaciteit, 
om de nucleaire taken in NAVO-verband beter te 
kunnen uitvoeren. Over die nucleaire taken zelf 
blijft het verbazend stil in het hele debat. 
Het feit dat België met nucleaire taken zit 
opgezadeld, levert Lockheed Martin nog een 
voordeel. Het bedrijf zit namelijk in het VS-contract 
voor de modernisering van de Amerikaanse B-61 
kernbommen (in feite gaat het over een nieuwe 
B61-12 bom) die inderdaad door de Belgische 
gevechtsvliegtuigen getransporteerd moeten 
kunnen worden. Het is onwaarschijnlijk dat de 
VS en/of Lockheed Martin zomaar de knowhow 
zullen leveren die noodzakelijk is om vliegtuigen 
van de concurrentie technisch aan te passen 
voor de nucleaire NAVO-taken. De vraag is hoe 
zwaar die derde taak voor gevechtsvliegtuigen 
(naast de bewaking van het luchtruim en de 
inzet in militaire operaties) weegt. Wellicht veel 
zwaarder dan de regering wil toegeven. Als ze het 
al over nucleaire taken wil hebben, want meestal 
luidt het standaard: “We bevestigen noch 
ontkennen dat er kernbommen in ons land liggen 

opgeslagen”. En zo vermijden opeenvolgende 
regeringen een vervelend debat.

In tijden waarin België met de vinger gewezen 
wordt voor zijn ‘veel te lage’ defensiebudget 
(op basis van het percentage van het BBP, 
want in reële termen staat ons land qua 
defensie-uitgaven op de 13de plaats op 28 
NAVO-landen!) valt er heel wat internationale 
politieke munt te slaan uit de vervanging 
van de gevechtsvliegtuigen. De voorkeur 
voor de F-35 is een logisch gevolg van het 
NAVO-lidmaatschap. De keuze voor dit type 
straaljager zou onze belangrijke Amerikaanse 
bondgenoot bekoren en stelt ons land 
bovendien meteen in staat zijn trouw te 
bewijzen aan de nucleaire strategie van het 
NAVO-bondgenootschap. Ons land gebruikt 
de gevechtsvliegtuigen al jaren als politieke 
pasmunt via de deelname aan alle mogelijke 
militaire operaties in het buitenland (bv. 
Afghanistan, Libië, Irak, Syrië).

De heisa rond de gevechtsvliegtuigen brengt 
ons tot waar het dringend eens grondig over 
moet gaan: de aanwezigheid van kernbommen 
op ons grondgebied en vooral ook hun 
potentiële inzetbaarheid, een  Belgische 
opdracht. Het debat daarover is quasi nihil.

Deze voorbereidende gelekte nota drukt ons 
nog maar eens met de neus op het echte 
grote schandaal:

1. dat er voortdurend wordt gedacht in 
termen van de strategische mogelijkheid om 
kernbommen te droppen. Dat is niet meer of 
minder dan het zich schuldig maken - ik wik 
mijn woorden - aan het plannen van genocide.
2. dat opeenvolgende regeringen officieel 
blijven weigeren om te bevestigen dat er 
inzetbare kernbommen in ons land opgeslagen 
liggen, die de veiligheid van de bevolking 
bedreigen omdat er -in tegenstelling tot 
de kerncentrales- geen veiligheidsplannen 
bestaan in geval van een ongeluk.

3. dat België in deze nota nogmaals openlijk 
aantoont dat ons land een loopje neemt 
met het internationaal recht. Het Non-
proliferatieverdrag (NPT) -waar ons land 
partij van is- stelt in artikel 2 duidelijk dat 
niet-kernwapenstaten geen kernwapens naar 
hun land mogen laten transfereren noch de 
controle mogen krijgen over kernwapens, 
rechtstreeks of onrechtstreeks.
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