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GEEN NIEUWE
WAPENWEDLOOP!

Wereldwijd tekent zich een trend af 
die doet terugdenken aan het duistere 
decennium dat de Tweede Wereldoorlog 
voorafging. 

De jongste jaren lijken autoritaire en 
rechts-populistische leiders de wind in de 
zeilen te hebben. Met hen zien we de groei 
van extreemrechtse partijen in Europa en 
elders in de wereld. Middenveldorganisaties, 
activisten en kritische journalisten worden in 
dit klimaat in toenemende mate geviseerd of 
gestigmatiseerd. Ook in eigen land. 

Het is broodnodig om eraan te herinneren dat 
de sociale verworvenheden waarvan iedereen 
geniet en de rechtsstaat zelf, het resultaat zijn 

van een jarenlange strijd. Vakbonden streden 
voor arbeidsrechten, en betere lonen en 
arbeidsomstandigheden. De vredesbeweging 
neemt het op voor slachtoffers van oorlog, 
en verdedigt het publiek belang tegen dat van 
het militair industrieel complex. Wereldwijd 
ijveren milieuactivisten voor een duurzame 
toekomst en mensenrechtenverdedigers voor 
een waardig bestaan voor iedereen, ...  

De strijd voor het behoud en de 
bescherming van de ‘civiele ruimte’ wordt 
alsmaar harder. Daarom benadrukt de 
campagne van 11.11.11 dit jaar het belang 
van iedereen die daaraan bijdraagt. Want 
zonder middenveld, geen democratie!
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Op 6 augustus was het exact 74 jaar geleden 
dat een kernbom de Japanse stad Hiroshima 
van de kaart veegde. Binnen de 5 seconden 
na de explosie vielen er 80.000 doden. Een 
jaar na de bom stond de teller in Hiroshima 
op 140.000 doden. Op 9 augustus 1945 werd 
een plutoniumbom op Nagasaki gedropt. Daar 
vielen naar schatting nog eens tussen de 50.000 
en de 100.000 doden.

De 20 Amerikaanse B61-kernbommen die 
momenteel op de luchtmachtbasis van Kleine 
Brogel liggen - en binnenkort worden vervangen 
door moderne exemplaren - zijn elk op zich 
méér dan tien keer krachtiger dan de bom die 
op Hiroshima gedropt werd. 

Het afgelopen jaar was een rampzalig 
jaar wat kernwapens betreft. De VS trok zich 
eenzijdig terug uit een multilateraal nucleair 
akkoord dat Iran verhinderde om kernwapens 
aan te maken (nochtans hield Iran zich volgens 
alle rapporten scrupuleus aan het akkoord). De 
VS voert intussen een politiek van maximale 
economische en financiële druk op Iran. 
Resultaat? De Iraanse economie is in vrije val. 
Gevolg? De hardliners krijgen opnieuw de 
overhand in Teheran. Een gewapend conflict in 
het Midden-Oosten komt heel dichtbij.

Voor het eerst in decennia doemt ook de 
beangstigende realiteit op van een wereld 
zonder enige vorm van kernwapencontrole. 
Op 1 maart 2018 kondigde de Russische 
president Vladimir Poetin de ontwikkeling 
aan van een reeks nieuwe raketsystemen 
en benadrukte dat dit gebeurde als reactie 
op de terugtrekking van de VS een aantal 
jaren eerder uit het ABM-verdrag, een 
bilateraal wapenbeheersingsverdrag uit 1972 
over de beperking van de antiballistische 
raketsystemen. 

Dit jaar, uitgerekend tijdens de periode 
dat de aanvallen op Hiroshima en Nagasaki 
herdacht worden, schaften de VS en Rusland 
het INF-verdrag af. Dit erg belangrijke 
kernwapencontroleverdrag uit 1987 zorgde 
voor de eliminatie van 2700 van de meest 
destabiliserende kernwapens en bracht een 
einde aan de kernwapenwedloop tussen de 
VS en de toenmalige Sovjet-Unie. Met het 
verdwijnen van het INF houdt niets de VS en 
Rusland nog tegen om opnieuw kernwapens 
met een bereik tussen de 500 en 5500 km te 

produceren. De VS kondigde zelfs al aan dat 
het de ontwikkeling ervan opnieuw opstart.

Het New START-verdrag, dat de hoeveelheid 
strategische kernwapens van de VS en 
Rusland beperkt, loopt dan weer af in 2021. In 
Amerikaanse diplomatieke kringen wordt het 
nu al weinig waarschijnlijk genoemd dat het 
verdrag verlengd zal worden. Het ziet er naar 
uit dat we opnieuw opgezadeld zitten met een 
kernwapenwedloop.

Er zijn vandaag nog altijd 14.000 
nucleaire wapens op aarde, elk met een 
vernietigingscapaciteit die gemiddeld veel 
hoger ligt dan de bom die op Hiroshima 
gedropt werd. Het gebruik van slechts een 
fractie van dit mondiaal arsenaal volstaat om 
de wereld onherstelbaar te verwoesten. 

Multilaterale onderhandelingen over 
nucleaire ontwapening door 124 staten 
-pas opgestart in 2017- werden geboycot 
door alle bestaande kernwapenstaten en de 
meeste van hun bondgenoten. Geen enkele 
kernwapenstaat heeft het Verdrag inzake het 
Verbod op Nucleaire Wapens dat in 2017 
tot stand kwam ondertekend. Integendeel, 
alle kernwapenstaten zijn bezig met wat 
ze ‘de modernisering’ van hun nucleaire 
arsenalen noemen. De Verenigde Staten is 
bijvoorbeeld van plan om de komende 30 
jaar 1,2 biljoen dollar te spenderen aan het 
moderniseren van nucleaire wapens en hun 
aflevermechanismen.

En België? Ons land weigerde deel te 
nemen aan de onderhandelingen over het 
Verbodsverdrag en vertikt het nu om het te 
ondertekenen. De Belgische regering heeft 
intussen evenmin iets ondernomen om te 
voorkomen dat er in NAVO-verband nieuwe 
B61-12 kernbommen in Kleine Brogel zullen 
ontplooid worden. België investeert zelfs 
miljarden euro’s in de aankoop van nieuwe 
gevechtsvliegtuigen die deze nieuwe 
kernbommen moeten kunnen vervoeren.

België legt al z’n eieren in het NAVO-
mandje en levert nul komma nul significante 
inspanningen voor kernontwapening. 
In wiens belang is dat? Toch niet in het 
belang van de Belgische bevolking, van wie 
de meerderheid volgens opeenvolgende 
bevragingen af wil van deze uiterst gevaarlijke 
massavernietigingswapens.

BELGIË, ONDERTEKEN HET
VN-KERNWAPENVERBOD!

Open brief van 88 Belgische burgemeesters, 21 september 2019 

Geachte formateur / Geachte Eerste Minister en alle leden van de federale regering,

Na een decennium van voorbereidingen vonden in 2017 multilaterale 
onderhandelingen plaats in New York die op 7 juli 2017 resulteerden in een VN-verdrag 
dat kernwapens ondubbelzinnig verbiedt. 122 landen keurden de slottekst goed. Dit is 
niet minder dan een historische stap. Voor het eerst sedert de kernbomaanvallen op 
Hiroshima en Nagasaki (1945) werd een verdrag aangenomen dat de productie, het 
bezit, de transfer en het gebruik van kernwapens universeel verbiedt.

Ondertussen tekenden reeds 70 landen het Verbodsverdrag, en ook het 
ratificatieproces is opgestart. Van zodra 50 landen het VN-verdrag ratificeren treedt 
het in werking. Hopelijk kan in 2020, exact 75 jaar na het einde van WOII en het 
eerste gebruik van atoomwapens, het VN-kernwapenverbod in werking treden. De 
internationale campagne ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) 
die dit alles mee bewerkstelligde, ontving hiervoor in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede 
- een zeer duidelijk signaal.

Onze steden en gemeenten zijn sterk bezorgd over de ernstige bedreiging die 
nucleaire wapens vormen voor onze gemeenschappen wereldwijd. Wij vinden dat 
onze inwoners het recht hebben om zonder deze dreiging te leven. Elk gebruik van 
kernwapens, of het nu accidenteel of bewust is, zou immers catastrofale, verreikende 
en langdurige gevolgen hebben voor mens en planeet. Daarom steunen wij het VN-
kernwapenverbod en roepen wij onze regering op om het te onderschrijven.

ZONDER MIDDENVELD,
GEEN DEMOCRATIE!

KÄTHE KOLLWITZ 
VREDESLOOP IEPER/
VREDESLOOP AALST

Voor de sportievere 
activist is er op 19 
oktober de jaarlijkse 
Käthe Kollwitz 
Vredesloop in Ieper. 
Wie dan nog niet fit 
is, kan een maand 
later, op 19 november, 
meedoen aan de 
Vredesloop in Aalst. 
Wil je graag lopen en je 
laten sponsoren voor 
Vrede vzw in ruil voor 
het inschrijvingsgeld en een 
T-shirt? Laat dan iets weten via 
lieve@vrede.be.

Meer info: vredesloop.be of  
    www.vrede.be  

  

BOEKTOURNEE: HET 
KOERDISCH UTOPIA

Het jongste boek van 
Ludo De Brabander (Vrede 
vzw) is gebaseerd op zijn 

reiservaringen door de 
‘Democratische Federatie van 
Noord Syrië’. Hij was er getuige 
van radicale basisdemocratie, 
gelijkheid tussen man en 
vrouw, en etnisch-cultureel 
pluralisme – een uniek 
bestuursexperiment op de 
puinhopen van een jarenlang 
door oorlog geteisterd land. 
Maar de weg naar een 
‘Koerdisch utopia’ is met 
hindernissen bezaaid. De 
Democratische Federatie 
van Noordelijk Syrië staat 
centraal in het geostrategisch 
schaakspel dat regionale en 
internationale grootmachten in 
Syrië uitvechten. 

In samenwerking met 
het Masereelfonds doet de 
auteur de komende maanden 
verschillende steden aan om 
zijn boek voor te stellen. 

Meer info: www.
masereelfonds.be of 
www.vrede.be

ZO 17.11 VREDESLOOP AALST
www.vrede.be - Aalst

EVENEMENT

MA 18.11

DI 26.11

ZA 07.12

EU & DEFENSIE
www.ugent.be - Gent
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HET KOERDISCH UTOPIA
www.masereelfonds.be - Halle
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FEEST: 70 JAAR VREDE!
www.vrede.be - Gent
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17-12 >24-12 VREDE FOR LIFE
www.warmsteweek.be - Vlaanderen

EVENEMENT
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Getekend door de burgemeesters van: Andenne, Anhée, Anzegem, Ardooie, Arlon, Beernem, Beersel, 
Berloz, Boechout, Bonheiden, Borsbeek, Bouillon, Braives, Brugge, Chimay, De Panne, Deerlijk, Deinze, 
Duffel, Essen, Flobecq, Forest, Geetbets, Gent, Hamont-Achel, Hannut, Harelbeke, Heers, Herne, 
Herzele, Heusden-Zolder, Heuvelland, Holsbeek, Houthulst, Huldenberg, Ichtegem, Kampenhout, 
Kinrooi, Kontich, Kortemark, Laarne, Lanaken, Leuven, Libramont-Chevigny, Liedekerke, Linkebeek, 
Lo-Reninge, Machelen-Diegem, Mechelen, Meise, Menen, Mesen, Nazareth, Nieuwerkerken, Opwijk, 
Oudenaarde, Oudsbergen, Pepingen, Perwez, Plombières, Poperinge, Putte, Riemst, Roeselare, 
Ruiselede, Saint-Georges-sur-Meuse, Seneffe, Sint-Lievens-Houtem, Sivry-Rance, Tessenderlo, Thuin, 
Tielt, Turnhout, Ville de Saint-Ghislain, Viroinval, Virton, Wachtebeke, Walhain, Wavre, Welkenraedt, 
Wetteren, Wezembeek-Oppem, Wingene, Zelzate, Zoersel, Zottegem, Zwalm en Zwijndrecht
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