
De Vredetelex is het driemaandelijks bewegingsblad voor leden van vzw Vrede. Hiermee houden we u op 
de hoogte van interessante activiteiten, campagnes en standpunten van de vredesbeweging 

Nog geen lid? Surf naar www.vrede.be/lid 

 BIKES, NOT BOMBS!

VREDETELEX 045

De inkomsten van de top 100 grootste 
wapenbedrijven ter wereld klimmen al voor het 
vijfde jaar op rij. De militaire verkoop steeg met 
5%, van 524 miljard dollar in 2019 naar 551 
miljard dollar het afgelopen jaar.

Nochtans kromp de mondiale economie 
volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
vorig jaar met 3,5% als gevolg van de COVID-19 
pandemie. Hoewel de overheidsbudgetten 
overal zwaar onder druk staan, zowel om de 
opgelopen kosten voor de gezondheidszorg 
te dragen als om de sociaaleconomische 
impact van de pandemie op te vangen, blijven 
overheden de belangrijkste afnemers van 
wapens en militaire uitrusting. 

Dat westerse wapenbedrijven een erg 
dominante positie innemen op de mondiale 
markt hoeft weinig te verbazen. Onder druk 
van de VS zijn de militaire budgetten van de 
NAVO-lidstaten tussen 2015 en 2020 met 132 
miljard dollar gestegen. Binnen de NAVO is niet 
alleen afgesproken om de nationale defensie-
uitgaven te laten groeien naar 2% van het Bruto 
Binnenlands Product (BBP), maar ook om 20% 
van die uitgaven te besteden aan militaire 
investeringen. Dat heeft ervoor gezorgd dat 
de aankopen van wapens en uitrusting in de 
Europese NAVO-lidstaten en Canada sinds 2017 
elk jaar met gemiddeld 10% stegen. 

Daar profiteren vooral de wapenfabrikanten 
in de VS van. Van de wapenbedrijven in de 
top 50 van grootste producenten zijn er 21 

afkomstig uit de VS, 13 uit Europa en 2 uit 
Rusland. De gecombineerde inkomsten van 
de 50 Amerikaanse bedrijven in de top 100 
bedragen 56% van het totaal. De 24 Europese 
wapenbedrijven in de top 100 nemen nog eens 
18% (99 miljard dollar) voor hun rekening. De 
NAVO-lidstaten zijn samen dus goed voor zo’n 
driekwart van de wapenproductie.

Chinese bedrijven lijken hun positie op de 
wapenmarkt te verstevigen. De 7 Chinese 
wapenbedrijven in de top 100 tekenden een 
omzet op van 95,6 miljard dollar - een stijging 
met 9% ten opzichte van 2019. China zet de 
jongste jaren vooral in op maritiem militair 
materiaal. Als gevolg van een fusie steeg de 
China State Shipbuilding Corporation Limited 
naar plaats 10 in de top 50 van grootste 
wapenfabrikanten. De militaire productie van 
het bedrijf was 13,4 miljard dollar waard.

Lockheed Martin, de VS-producent van 
het F35-gevechtsvliegtuig waarvan België 34 
exemplaren wil kopen, is veruit het grootste 
wapenbedrijf ter wereld. De militaire inkomsten 
van Lockheed stegen van 56,6 miljard dollar 
in 2019 naar 62,6 miljard dollar in 2020. Dat 
is 11,3% van de totale omzet van de top 100. 
Het onlangs uit een fusie ontstane Raytheon 
Technologies Corporation (VS) staat met 42 
miljard dollar op de tweede plaats. De top 5 
wordt vervolledigd door Boeing, Northrop 
Grumman en General Dynamics (allemaal uit de 
VS), die samen een omzet van bijna 200 miljard 
dollar draaien.
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richting moet worden gestuurd. Als erkend 
zou worden dat de NAVO of de EU zelf de 
genoemde veiligheidsdreigingen in de hand 
werken, wordt het natuurlijk moeilijk om een 
pleidooi te houden voor de conformatie van 
het Belgisch militair apparaat aan de wensen 
(en eisen) van diezelfde NAVO. En dat is precies 
wat de voorgestelde nieuwe defensiestrategie 
wil doen. 

Het doel is “een paraat en veerkrachtig” 
Belgisch leger dat “moet instaan voor de 
collectieve verdediging via afschrikking” en 
“moet bijdragen aan de collectieve veiligheid 
in het buitenland”. De experts stellen 
concreet voor om het troepenaantal en de 
conventionele vuurkracht van het leger te 
vergroten. De strijdkrachten moeten het 
vermogen hebben om “een oorlog met hoge 
intensiteit te voeren” en om “het hele jaar 
door aanzienlijke eenheden te handhaven in 
buitenlandse operaties”. Dit komt neer op een 
zwaar bewapend interventieleger dat altijd 
paraat moet staan voor de NAVO. Hoewel 
er dringend nood aan is, sturen de auteurs 
nergens aan op een kritische analyse van de 
(Belgische deelname aan) uitgevoerde militaire 
interventies en hun impact op het vlak van 
stabiliteit, migratie en terrorisme.

In vergelijking met China, Rusland en de rest 
van de wereld is de NAVO disproportioneel 
overbewapend. Toch stappen de experts 
volop mee in het NAVO-verhaal van de nood 
aan verdere militarisering. Dat de COVID-19 
pandemie de overheidsbudgetten overal zwaar 
onder druk heeft gezet, is in de rapporten 
geen overweging waard. De 9,4 miljard euro 
investeringen in nieuw militair materieel die 
de vorige Belgische regering vastlegde, wordt 
blijkbaar ruimschoots onvoldoende bevonden 
door de experts. Dat laatste blijkt alvast uit het 
opgesomde verlanglijstje. Ethische, politieke 
of juridische bezwaren tegen de aankoop van 
bepaalde wapensystemen worden niet gesteld. 

De aanbevelingen in de rapporten dragen 
bij tot een confrontatiepolitiek en stimuleren 
de wapenwedloop. Collectieve defensie en 
afschrikking gaan ten koste van coöperatieve 
en gemeenschappelijke veiligheid, diplomatie 
en menselijke veiligheid. 

Tot slot scharen de experts zich volop achter 
het behoud van de nucleaire afschrikking in het 
kader van de NAVO. Momenteel moderniseren 
zowat alle nucleaire staten hun arsenalen. De VS 
onderneemt veruit het belangrijkste en duurste 
moderniseringsprogramma. In het kader 
hiervan worden in de nabije toekomst onder 
meer de VS-kernbommen in België vervangen 
door nieuwe, meer inzetbare exemplaren. Het 
bestaan van deze massavernietigingswapens op 
zich, betekent een enorme veiligheidsdreiging 
voor mens en planeet. Daarom pleit Vrede 
voor de denuclearisering van België, een 
kernwapenvrije zone in Europa en de toetreding 
van ons land tot het Verdrag voor een Verbod 
op Kernwapens (TPNW). 

Op 26 september organiseert Vrede vzw aan 
Kleine-Brogel een fietsactie tegen de (nieuwe) 
VS-kernbommen in België. Fiets en/of picknick 
mee. Bikes not Bombs! - www.nonukes.be

PETITIE: GEEN (NIEUWE) 
KERNWAPENS IN BELGIË

Hoewel ons land 
sinds 1975 deel 
uitmaakt van het Non-
proliferatieverdrag dat o.a. 
verbiedt om kernwapens 
te stationeren op het 
eigen grondgebied, liggen 
er sinds 1963 (in NAVO-
verband) een 20-tal 
Amerikaanse kernwapens 
(B61) op Belgische bodem. 
Tussen 2022-2024 wil 
de VS deze kernwapens 
vervangen door een 
gemoderniseerde versie 
(de B61-12). 

De vredesbeweging 
lanceert een petitie tegen 
de vernieuwing van de 
kernwapens en voor de 
definitieve verwijdering 
van deze moordtuigen uit 
ons land. 

Onderteken de petitie 
op www.nonukes.be

MANIFIESTA 2021

Het feest van de solidariteit 
en diversiteit is terug! 
ManiFiesta 2021 gaat 
door in de Hippodroom 
van Oostende op 11 & 12 
september! 

Leef je uit tijdens de 
vele concerten, snuister 
op de boekenbeurs, raak 
geïnspireerd door lezingen 
en workshops, geniet van de 

wereldkeuken en speel vrij 
op PioFiesta. Sprekers van 
overal getuigen over hoe zij 
de wereld mee veranderen. 
Racisme en sexisme zijn niet 
welkom!

Heb je zin om als vrijwilliger 
aan de stand van Vrede te 
staan in ruil voor een ticket? 
Stuur een mailtje naar 
emmelien@vrede.be

www.manifiesta.be

INTERNATIONALE DAG 
VAN DE VREDE 2021: 
HANG DE VREDESVLAG!

De Verenigde Naties 
riep 21 september uit tot 
de Internationale Dag van 
de Vrede. Elk jaar wordt 
deze dag gemarkeerd door 
Vrede vzw met een oproep 
om vredesvlaggen uit te 
hangen aan ramen, deuren, 
balkonnen en fietsen. 

In de week van 21 
september zullen alvast 
vredesvlaggen wapperen aan 
de stadhuizen, scholen en 
andere officiële gebouwen 
van meer dan 155 Belgische 
steden en gemeenten.
Door een vredesvlag uit te 
hangen, roep je mee op tot 
een kernwapenvrij België in 
een kernwapenvrije wereld, 
en nodig je de Belgische 

regering uit om zich 
aan te sluiten bij het 
VN-Kernwapenverbod 
dat sinds januari 
2021 van kracht is.                         
Post een foto van jouw 
vredesvlag op Facebook, 
Twitter en Instagram met 
de hashtag #vredesvlag

Je kan vredesvlaggen in 
3 verschillende formaten 
bestellen via www.vrede.
be of via een mailtje 
naar olga@vrede.be.         
www.dagvandervrede.be

KLIMAATMARS

Aan de vooravond van de 
grote VN-klimaattop begin 
november in Glasgow, willen 
we een krachtig signaal geven 
aan de Belgische en Europese 
politici: krik de huidige 
klimaatdoelstellingen op en 
voer ze uit! 

Om deze eis kracht bij te 
zetten voeren we zondag 10 
oktober actie in Brussel.

www.backtotheclimate.be

DE WESTERSE WAPENINDUSTRIE
BOERT UITSTEKEND TENTOONSTELLING

De Belgische minister van Defensie, Ludivine 
Dedonder, belastte een groep van 12 experts 
met de opdracht om de ‘Strategische visie voor 
Defensie’ te actualiseren. Die dateert van 2016 
en legt de toekomst en de noden van het leger tot 
2030 vast. De herziening door de experts leidde 
eind mei tot 2 rapporten, waarin respectievelijk 
een analyse van het veiligheidsklimaat tot 2030 
en een reeks aanpassingen aan de huidige 
Strategische visie worden voorgesteld.

Volgens de auteurs zijn “de internationale 
spanningen sinds 2016 toegenomen en is 
het tempo van de strategische veranderingen 
versneld”. Hun analyse keert terug naar een 
koudeoorlogsmentaliteit. Het betreft een 
soort nationale vertaling van het recente 
NAVO 2030-rapport, waarin Rusland en China 
‘systemische rivalen’ worden genoemd. Verder 
getuigen de rapporten van een totaal gebrek aan 
zelfkritiek. Er is geen enkele verwijzing naar de rol 
van de NAVO en de EU in het verslechteren van het 
veiligheidsklimaat. Dat de VS de afgelopen jaren 
uit een hele reeks internationale verdragen is 
gestapt, de internationale rechtsorde meermaals 
heeft ondergraven en geregeld unilaterale 
sancties oplegt, is niet terug te vinden in de 
analyse. Daartegenover worden China, Rusland 
en Iran expliciet aangewezen als de oorzaak van 
de grotere internationale spanningen.

China wordt beschuldigd van “het ondermijnen 
van het VS-overwicht en van de Amerikaanse 
militaire vrijheid vanaf het Euraziatische 
continent tot aan de maritieme marges ervan”. 
Alsof het Amerikaanse overwicht en zijn militaire 
‘vrijheid’ om over de hele wereld aanwezig te 
zijn een vanzelfsprekendheid is? Dat de grote 
militaire presentie van de VS in de Indo-Pacifische 
regio net een belangrijke bron van spanningen 
is, wordt niet vermeld. China wordt nochtans 
omringd door meer dan 50 VS-basissen en in de 
wateren in de regio patrouilleert permanent een 
Amerikaanse oorlogsvloot. 

Rusland heeft zich volgens de experts dan 
weer “vastgebeten in een confronterende koers”. 
Over de NAVO-expansie richting Russische 
grens, de opendeurpolitiek en de uitgebouwde 
militaire relaties met Georgië en Oekraïne, 
de aanwezigheid van een roterende NAVO-
troepenmacht aan de Russische grens en de vele  
grootschalige militaire oefeningen aan diezelfde 
grens, wordt met geen woord gerept. 

Ook de nefaste invloed van NAVO-acties 
op de veiligheid in andere delen van de wereld 
wordt genegeerd. Zo wordt niet vermeld hoe 
de militaire interventie van de NAVO in Libië 
(2011) onmiskenbaar heeft bijgedragen tot 
de destabilisatie van het land en de bredere 
Sahel-regio. De impact van de oorlogen tegen 
Afghanistan (2001) en Irak (2003) wordt evenmin 
in kaart gebracht. Het is onmogelijk om de 
toestand in Irak en Syrië vandaag los te zien 
van de westerse militaire interventies of om de 
veiligheidssituatie in het Midden-Oosten los 
te koppelen van de grootschalige export van 
wapens vanuit de VS en Europa naar landen in de 
regio, zoals Saoedi-Arabië. 

De reden voor deze eenzijdige veiligheids-
analyse is dat de actualisering van de Strategische 
visie en het daaruit volgend beleid in de gewenste 
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28.08<29.08 OXFAM TRAILWALKER
www.oxfamtrailwalker.be - Saint-Hubert

WANDELACTIE

DO 23.09 BELMUNDO KICK-OFF
www.belmundo.be - Gent

EVENEMENT
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ZO 03.10 REFUGEE WALK
www.refugeewalk.be - Leuven

WANDELACTIE

DO 07.10 MANDELA LECTURE
www.webappsx.ugent.be/eventManager/events/MandelaLectureGONZ - Gent

LEZING

ZO 10.10 GROTE KLIMAATMARS
www.backtotheclimate.be - Brussel
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www.ipb2021.barcelona - Barcelona
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www.citemiroir.be - Luik
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MA 15.11 MEET THE WRITER: PHILIPPE SANDS
www.bozar.be - Brussel
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09.12<11.12 FESTIVAL VAN DE GELIJKHEID
www.vooruit.be - Gent

FESTIVAL

Vrede vzw is solidair met de ‘Union des Sans-Papiers pour la Régularisation’ (USPR) en alle mensen 
zonder papieren in België die strijden voor regularisatie op basis van duidelijke en objectieve 
criteria, en voor de oprichting van een onafhankelijke regularisatiecommissie. 

In België zijn er meer dan 150.000 mensen zonder papieren. Ze bevinden zich in een uitzichtloze 
situatie. Sommigen migreren ‘illegaal’ naar België (d.w.z. in strijd met de geldende immigratiewetten), 
om aan de armoede te ontsnappen, op zoek naar een beter leven, op zoek naar werk. Omdat ze niet 
legaal tewerkgesteld kunnen worden op de arbeidsmarkt zijn ze echter kwetsbaar voor uitbuiting. Ze 
werken aan hongerlonen en hebben geen recht op ziekteverzekering of pensioen.

Anderen zijn hun verblijfsvergunning op een of andere manier verloren (afgewezen asielaanvraag, 
niet verlengde arbeidsvergunning, …). De meesten van hen wonen en werken al vele jaren, soms zelfs 
decennia in België. Terugkeer is voor hen geen optie.

Regularisatie is een essentiële voorwaarde om de basisrechten van alle personen die in België leven 
te respecteren. We vragen de regering om dringend gehoor te geven aan de eisen van de USPR en 
werk te maken van een humane en duurzame oplossing voor mensen zonder papieren.

VOOR EEN MENSELIJK BELGISCH
ASIEL- EN MIGRATIEBELEID

TENTOONSTELLING

NO MORE HIBAKUSHA
www.vredeleuven.org - Leuven

EXPO: FROM ABOVE
www.vrede.be - Gent

01.08<10.08

DO 23.09 LEZINGGLOBAAL KABAAL: KLIMAAT EN CONFLICT
www.west-vlaanderen.be/activiteit/globaal-kabaal-klimaat-en-conflict - Roeselare
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