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KERNWAPENS EN 
DE KLOOF TUSSEN 
BURGER EN POLITIEK

HIROSHIMA-
NAGASAKI 
HERDENKING

Naar jaarlijkse 
gewoonte herdenkt het 
Vredesoverleg Gent op 
5 augustus de nucleaire 
bombardementen op 
de Japanse steden 
Hiroshima en Nagasaki 
(1945). We staan stil 
bij de slachtoffers van 
kernwapens en van 
oorlog in het algemeen, 
en roepen de Belgische 
overheid met drang 
op om het recente VN-
kernwapenverbod te 
ondertekenen! 

Met de historische 
Gentse binnenstad 
als pittoresk decor, 
luisteren we naar de muzikale 
optredens van Gin No Piyoko 
(Japanse drums), Kyoko 
Ishida (sopraan), Anna Pardo 
(sopraan) en Eline Duerinck 
(celliste). 

Daarna nodigen we iedereen 
uit om lampionnen op het 
water van de Leie te plaatsen 
ter nagedachtenis van alle 
oorlogsslachtoffers.

Locatie: Korenlei
Aanvang: 21 uur
Info: www.vrede.be

 
BARBECUE TER 

ONDERSTEUNING VAN DE 
WERKING VAN VREDE

Op zaterdag 1 september 
2018 organiseren we een 
benefiet-barbecue voor 
Vrede vzw. We verwelkomen 
jullie graag vanaf 17 uur in 
De Expeditie. Vanaf 18 uur 
kunnen we aanschuiven voor 
de maaltijd. Er wordt ook 
een tombola georganiseerd 
waarin een weekendje aan 

zee te winnen valt. Gelieve 
in te schrijven voor 29 
augustus via een mailtje 
naar julie@vrede.be 
(telefoon: 09/233.46.88), 
met vermelding van het 
aantal vegetarische en/of 
vleesmaaltijden.

Locatie: De Expeditie, 
Dok Noord 4F, Gent

Aanvang: 17 uur
Info: www.vrede.be 

MANIFIESTA 2018

ManiFiesta is hét 
jaarlijkse feest van de 
solidariteit in België, 
georganiseerd door het 
maandblad Solidair en 
Geneeskunde voor het 
Volk. Afspraak voor deze 
negende editie op 8 & 
9 september 2018 in 
Bredene aan Zee.

Net als andere jaren 
bieden we een rijk en 
divers programma aan 
met concerten, debatten, 
infostanden, boekenbeurs, 
workshops, enzovoort - 
allemaal op maat van de 99%.

Heb je zin om de stand van 
Vrede te helpen bevolken, 
stuur gerust een mailtje naar 
yannick@vrede.be  

Locatie: Bredene aan Zee
Aanvang: 10 uur
Info: www.manifiesta.be

MIDDELLANDSE BLOEDZEE
Het asiel- en migratiebeleid van de Europese Unie (EU) is volledig gebaseerd 

op de idee dat mensenrechten en het internationaal recht ondergeschikt 
gemaakt kunnen worden aan de politieke behoeften.

Het Europese antimigratie- en veiligheidsdiscours justifieert het coöpteren van 
Libische milities, het omkopen van smokkelaars en het betalen van corrupte en/
of dictatoriale regimes in ruil voor het fysiek tegenhouden van de migratiestroom 
richting Europa. Tegelijkertijd probeert de EU de legale migratieroutes 
zoveel mogelijk gesloten te houden. Mensenrechtenschendingen ergens ver 
weg en buiten ons blikveld, worden aanvaard als een noodzakelijk kwaad. 
Verontwaardiging en empathie zijn doorgaans weggelegd voor vluchtelingen die 
ver van Europa verwijderd zijn en die vooral geen aanstalten maken om de EU-
lidstaten binnen te geraken. “Die muur van Trump is toch schandalig!”, maar op wat 
voor manier is de gemilitariseerde en hoogtechnologische onzichtbare muur rond 
Fort Europa minder schandalig? Hebben ze niet allebei tot doel de vluchtelingen 
-door sommige politieke partijen bijna voorgesteld als een rattenplaag die ons 
voortbestaan bedreigt- tegen te houden? Zelfs als we de vluchtelingen zien voor 
wat ze zijn, onfortuinlijke mensen op zoek naar een beter leven, vinden we ze toch 
wel een behoorlijke last en behandelen we ze zonder veel wroeging als criminelen 
(detentiecentra, vingerafdrukken, ...). Sinds de ‘vluchtelingencrisis’ van 2015-2016 
hebben de strengere grensmaatregelen en de ongure migratiedeals vruchten 
afgeworpen. Het aantal migranten dat de Europese kusten bereikt is aanzienlijk 
gedaald, maar tegen welke prijs? Hoewel er beduidend minder aandacht aan 
besteed wordt in de media, blijft het aantal migranten dat verdrinkt op weg naar 
het beloofde continent stijgen. Dit jaar werd de kaap van de 1000 doden al bereikt 
op 1 juli. Het is al het vierde jaar op rij dat er meer dan 1000 migranten sterven op 
zee. In de eerste helft van 2018 werd 44% van de bootvluchtelingen die vertrok 
vanuit Libië onderschept en teruggebracht door de Libische milities en kustwacht 
- de ingehuurde poortwachters van Europa. Maar liefst 4,5% van het totaal aantal 
bootvluchtelingen verdronk of geraakte vermist op zee, in vergelijking met 2,3% 
vorig jaar. Deze negatieve trend zal zich hoogstwaarschijnlijk verder doorzetten. 
Europa steekt collectief de kop in het zand.  

KORT

In 2015 werd het internationaal 
Klimaatakkoord van Parijs gesloten, maar 
mensen over heel de wereld zijn het gebrek 
aan actie tegen de opwarming van de aarde 
vanwege de overheden kotsbeu. In die mate 
zelfs dat burgers, van Portugal tot Pakistan en 
van de VS tot Zuid-Afrika, hun verkozen leiders 
voor de rechtbank slepen in een poging om 
een robuuster klimaatbeleid af te dwingen.

In een zaak die bekend staat als een mijlpaal voor 
de internationale klimaatbeweging, oordeelde 
een Den Haagse rechtbank op 24 juni 2015 in 
het voordeel van de NGO Urgenda en zo’n 900 
Nederlandse burgers die hun regering in 2013 
aangeklaagd hadden wegens het bieden van 
onvoldoende bescherming tegen de dreiging 
van de klimaatverandering. In haar vonnis beval 
de rechtbank de Nederlandse regering om de 
uitstoot van ‘s lands broeikasgassen tegen 2020 
met 25% te verminderen ten opzichte van 1990. 

Het was de eerste keer dat eender welke 
rechtbank een regering rechtstreeks 
gelastte om de CO2-uitstoot te reduceren. 
De Nederlandse staat besloot echter om in 
hoger beroep te gaan, ondanks tienduizenden 
expliciete verzoeken van topwetenschappers, 
burgers, bedrijven en de bijna 900 mede-
eisers om het vonnis niet aan te vechten. 
Ondertussen hebben beide partijen hun 
argumenten nogmaals kunnen toelichten en 
de uitspraak in hoger beroep wordt verwacht 
begin oktober 2018. Het historische vonnis van 
2015 inspireerde ondertussen heel wat andere 
klimaatrechtszaken elders in de wereld. 

Er doken in Europa inderdaad heel wat 
gelijkaardige pogingen op om regeringen ter 
verantwoording te roepen, waaronder een 
proces aangespannen door bijna 800 oudere 
vrouwen tegen de Zwitserse overheid. De 
‘KlimaSeniorinnen’, zoals ze zichzelf noemen, 
vinden dat het te lakse klimaatbeleid van de 
Zwitserse regering een schending is van hun 
mensenrechten en die van hun kleinkinderen.

Ook in België werd een klimaatzaak aangebracht 
door een groep van 11 bezorgde burgers. Dit 
initiatief om voor de rechtbank een ambitieuzer 
klimaatbeleid af te dwingen, werd eind 2014 
gelanceerd en was gericht tegen de vier Belgische 
overheden (de federale staat en de Vlaamse, 
Waalse en Brusselse Gewesten). De bevoegde 
rechtbank is de Franstalige rechtbank van eerste 
aanleg in Brussel, maar de Vlaamse overheid 
startte een hele juridische procedure op rond de 
taal waarin de rechtszaak zou doorgaan. 

Op verzoek van het Vlaams Gewest bogen 
achtereenvolgens de rechtbank van eerste 
aanleg in Brussel, de arrondissementsrechtbank 
en het Hof van Cassatie zich over deze kwestie. 
Dat leverde iedere keer hetzelfde vonnis op: 
krachtens de huidig geldende taalwetgeving 
moet de klimaatzaak aangevat worden in het 
Frans. Zoals de Vlaamse overheid uiteraard 
weet, kunnen de taalwetten alleen op politiek 
niveau veranderd worden, dus de juridische 
procedure die ze initieerde, diende alleen 
om de eigenlijke klimaatzaak zo lang mogelijk 
uit te stellen. En dat lukte perfect. Pas in april 
2018, ruim drie jaar na de indiening van de 
rechtszaak, kwam het Hof van Cassatie tot de 
finale uitspraak over de vraag in welke taal 
het proces moest verlopen. Tot dan was de 
klimaatzaak dus nog op geen enkele manier 
inhoudelijk aangesneden, maar het proces kan 
nu eindelijk wel ten gronde gevoerd worden. 

De initiatiefnemers van de Belgische 
klimaatzaak hebben trouwens geen drie 
jaar stilgezeten. Al bijna 36.000 Belgen zijn 
ondertussen officieel mede-eiser geworden. 
U kan hen gemakkelijk vervoegen via een 
eenvoudig digitaal aanmeldingsformulier, dat 
terug te vinden is op www.klimaatzaak.eu

Ook ’s lands beste stand-up comedians 
schaarden zich inmiddels achter de 
Klimaatzaak. Ze zullen op 15 oktober in Gent en 
op 23 oktober in Antwerpen het schoon weer 
maken tijdens twee benefietoptredens. 

KLIMAATVERANDERING 
VOOR DE RECHTBANKEN!

KLNDR
MEER INFO

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

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

ZA 01.09 BBQ TER ONDERSTEUNING VAN VREDE
www.vrede.be - Gent

VR 21.09 VLAGGENCAMPAGNE
www.vrede.be - België 

CAMPAGNE

ZA 22.09 KICK-OFF 11.11.11-CAMPAGNE MIGRATIE
www.11.be/kickoff - Gent
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ZO 05.08

DO 15.11 LEZING OVER KERNWAPENS DOOR PROF. TOM SAUER
www.vormingplusgent-eeklo.be - Evergem

LEZING

HIROSHIMA-NAGASAKI HERDENKING
www.vrede.be - Gent
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VREDE.BE

EVENEMENT

    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

08.09 - 09.09

VR 14.09

MANIFIESTA 
www.manifiesta.be - Bredene

EVENEMENT

DE KIKKER DIE ZICH NIET LIET KOKEN
www.lucvankrunkelsven.wordpress.com - Anderlecht 

BOEKVOORSTELLING

DEBATDI 02.10 ZUIDCAFE: BURGERORGANISATIES IN SYRIË
www.deroma.be - Borgerhout

Naar aanleiding van de eerste verjaardag 
van de goedkeuring van het VN-verbod op 
kernwapens (7 juli 2018) werd het publiek 
in Nederland, Duitsland, Italië en België op 
initiatief van Nobelprijswinnaar ICAN bevraagd 
over zijn houding t.o.v. kernwapens. 

Afgelopen juni werd een representatieve 
steekproef gedaan bij 1048 Belgen. Er werd 
hen onder meer gevraagd of Amerikaanse 
kernwapens verwijderd moeten worden van het 
Belgisch grondgebied, of de regering het VN-
kernwapenverbod moet ondertekenen en of 
financiële instellingen actief mogen investeren 
in de kernwapenindustrie. Tot slot werd er 
ook gepolst naar de politieke affiniteit van de 
respondenten.

Resultaat: 57% van de bevraagde Belgen wil de 
Amerikaanse kernwapens weg uit Kleine Brogel, 
66% wil dat de Belgische regering het nieuwe VN-
kernwapenverbod ondertekent en 68% vindt het 
niet kunnen dat Belgische banken investeren in de 
kernwapenindustrie. De uitkomst ligt in de lijn van 
de laatste Belgische opiniepeiling uit 2014. Toen 
was 61% van de Belgen het eens met de stelling: 
‘Alle kernwapens die op Belgisch grondgebied 
opgeslagen zijn, moeten worden verwijderd’. In 
Nederland is de uitkomst van de ICAN-enquête 
nagenoeg hetzelfde. In Duitsland en Italië is de 
publieke opinie nog duidelijker gekant tegen 
kernwapens: 70% van de bevraagde Duitsers wil 
af van de Amerikaanse kernwapens in Büchel en 
in Italië vindt 78% dat financiële instellingen niet 
mogen investeren in kernwapens. 

De Franse vredesbeweging organiseerde, 
eveneens in juni, een gelijkaardige rondvraag 
over kernwapens. Ze polste naar de mening van 
de Franse burgers over de militaire uitgaven 
van de staat en naar hun houding ten opzichte 
van kernwapens. 67% van de bevraagden ging 
akkoord met de stelling dat Frankrijk het nieuwe 
VN-kernwapenverbod moet ondertekenen en 
ratificeren.  

De resultaten zijn dus consistent voor de vijf 
verschillende West-Europese landen: een grote 
meerderheid van alle respondenten wil af van 
de kernwapens op hun grondgebied, of het nu 
Amerikaanse kernbommen betreft of een eigen 
‘force de frappe’. En wat ook consistent is in de 
vijf landen, is het gevoerde regeringsbeleid dat 
hier lijnrecht tegenin gaat. 

Al deze landen schaffen nieuwe jacht-
bommenwerpers aan en geen van hen sluit 
kernwapenopdrachten expliciet uit. Met 

uitzondering van Nederland, nam zelfs geen 
enkel land deel aan de onderhandelingen voor 
het VN-kernwapenverbod. Maar uiteindelijk 
weigert nu ook Nederland, net als België, 
Frankrijk, Duitsland, Italië en Frankrijk, om het 
kernwapenverdrag te ondertekenen. Sterker 
nog, deze landen voeren binnen de NAVO een 
gezamenlijk beleid om de geloofwaardigheid 
van het VN-kernwapenverbod te ondermijnen. 
Het nieuwe verdrag zou niet representatief 
zijn want de kernwapenstaten doen niet mee. 
Bovendien zou het verbod het bestaande Non-
proliferatieverdrag (NPT) ondermijnen. Ook de 
woordvoerders van het Belgische ministerie 
van Buitenlandse Zaken propageren actief 
deze onzin, in juni nog op een hoorzitting in 
het federale parlement. 

U leest het goed: deze landen boycotten 
bewust het VN-verbod en gebruiken dan 
hun eigen afwezigheid als argument om de 
geloofwaardigheid ervan te ondergraven, 
il faut le faire! Het argument dat het VN-
verbod het NPT zou aanvreten is je reinste 
onzin. Artikel 6 van het NPT stelt zelfs 
duidelijk dat de ondertekenende partijen te 
goeder trouw moeten onderhandelen over 
kernontwapening. 

Het is echter wel zo dat het NPT op haar 
50ste verjaardag (het werd op 1 juli 1968 
goedgekeurd) zwaar onder druk staat. Maar 
dat is enkel aan de kernwapenstaten en hun 
slippendragers (zoals België) te wijten. Deze 
landen komen immers hun verdragsrechtelijke 
verplichting van ontwapening nog steeds niet 
na. Ze moderniseren momenteel zelfs hun 
kernwapenarsenalen, zodat we de volgende 
30 jaar verder zullen moeten leven met de 
nucleaire dreiging. 

De kloof tussen burger en politiek op het 
vlak van kernwapens is slecht nieuws voor de 
democratie. Over alle politieke partijgrenzen 
heen, vindt het grootste deel van het Belgische 
electoraat dat ons land het VN-kernwapenverbod 
moet tekenen en dat financiële instellingen 
niet mogen investeren in kernwapens. Maar 
de politieke partijen kunnen het zich blijkbaar 
permitteren om hun eigen achterban straal te 
negeren. Financiële instellingen daarentegen 
lijken wél gevoelig voor de mening van hun 
klanten. In juni, na jaren van campagne voeren 
door de vredesbeweging, kondigde KBC, 
de grootste Belgische bank, aan dat ze met 
onmiddellijke ingang stopt met alle investeringen 
in kernwapens. Een grote overwinning voor de 
Belgische Coalitie tegen Kernwapens!


