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DON’T BUY INTO OCCUPATION
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Ondanks het geldende wapenbestand (de Minsk-akkoorden), blijven in
Oost-Oekraïne gewelddadige confrontaties opflakkeren. In het zog van
de machtsgreep in Kiev (2014) hebben 2 oostelijke provincies zichzelf
uitgeroepen tot onafhankelijke republieken. De NAVO-lidstaten en Rusland
gooien olie op het vuur in de instabiele regio via wapenleveringen,
troepenontplooiingen en militaire oefeningen.
‘Don’t Buy Into Occupation’ (DBIO) is een
coalitie van 25 Palestijnse en Europese NGO’s,
waaronder 11.11.11 (waarvan Vrede vzw een
lidorganisatie is). Ze onderzoekt de relaties
tussen Europese financiële instellingen en
bedrijven die betrokken zijn bij de Israëlische
nederzettingenindustrie in bezet Palestijns
gebied.
De Israëlische nederzettingen op bezet gebied
zijn illegaal. Het Internationaal Humanitair Recht
-specifiek de Vierde Conventie van Genèveverbiedt gedwongen individuele of massale
verplaatsing en uitzetting van een bezette
bevolking door de bezettende macht, evenals
de transfer van de eigen burgerbevolking naar
bezet gebied. Ook de inbeslagname van Palestijns
land om nederzettingen te construeren of uit te
breiden is verboden.
Israël begon in 1967, meteen na de bezetting
van de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem,
Gaza en de Golanhoogten, met de bouw van joodse
nederzettingen. De afgelopen decennia bleef het
aantal joodse kolonisten in de bezette gebieden
stijgen. Ze werden actief aangemoedigd door de
Israëlische staat via gunstige financiële voorwaarden
en de uitbouw van de infrastructuur ter plaatse.
Vandaag zijn er 132 officiële nederzettingen
op de Westelijke Jordaanoever. Daarnaast zijn
er 135 zogenaamde ‘buitenposten’, kleinere
nederzettingen die opgericht zijn zonder
goedkeuring van de Israëlische regering (vaak
door sterk ideologisch/religieus gemotiveerde
joden). Er leven meer dan 413.000 kolonisten op
de Westelijke Jordaanoever. Ook in de Palestijnse
buurten van het bezette Oost-Jeruzalem werden
joodse enclaves gesticht. Vandaag wonen in
Oost-Jeruzalem 220.000 joodse Israëli’s in 13
nederzettingen die de stad geografisch afsnijden
van de Westelijke Jordaanoever.
De nederzettingen vormen een fundamentele
component van Israëls apartheidsregime
tegenover de Palestijnse bevolking. In de bezette
gebieden, die geografisch gefragmenteerd worden
door de nederzettingen, regeert Israël via twee
verschillende juridisch-bestuurlijke systemen.
Voor de joods-Israëlische gemeenschappen die in
de illegale nederzettingen wonen is er een civiel
bestuur en voor de Palestijnse bevolking in de
bezette Palestijnse steden en dorpen geldt er een
militair bestuur.
De bestuurlijke en geografische fragmentatie
op de Westelijke Jordaanoever en de isolatie
van Oost-Jeruzalem maken een duurzame
en onafhankelijke ontwikkeling op sociaal en
economisch vlak onmogelijk voor de Palestijnen
in de bezette gebieden. Daarnaast is het
nederzettingenregime rechtstreeks gelinkt aan
talloze mensenrechtenschendingen.
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Israëlische, Europese en internationale
ondernemingen die betrokken zijn bij, of
diensten leveren aan de illegale Israëlische
nederzettingen spelen een belangrijke rol bij
hun instandhouding en uitbreiding. Op die
manier zijn ze medeplichtig aan de gerelateerde
schendingen van het internationaal humanitair
recht, ernstige inbreuken op de mensenrechten
van de Palestijnen en de obstructie van de
Palestijnse economie. Daarnaast lopen ze
ernstig risico winst te slaan uit oorlogsmisdaden
en misdaden tegen de menselijkheid.
Private
actoren
hebben
de
verantwoordelijkheid te garanderen dat ze geen
rol spelen in schendingen van het internationaal
recht. Ondanks de nadelige impact op de
mensenrechten blijven Europese financiële
instellingen en bedrijven miljarden investeren
in activiteiten die gerelateerd zijn aan de
Israëlische nederzettingenindustrie.
Nieuw onderzoek door de DBIO-coalitie
toont aan dat 672 Europese financiële instituties
(waaronder banken, vermogensbeheerders,
verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen),
tussen 2018 en mei 2021, financiële
relaties onderhielden met 50 bedrijven
die nauw betrokken zijn bij de Israëlische
nederzettingenindustrie. Tijdens de onderzochte
periode is voor 114 miljard dollar aan krediet
verschaft aan deze 50 bedrijven. Tegelijkertijd
bezitten Europese investeerders 141 miljard
dollar aan aandelen en obligaties van deze
bedrijven.
BNP Paribas alleen, verstrekte ruim 14% van
het totale bedrag dat in de onderzochte periode
geleend werd aan de betrokken ondernemingen.
Deze investeringen zijn sterk in tegenspraak
met de verschillende internationaal erkende
standaarden rond mensenrechten waartoe BNP
Paribas zich officieel verbonden heeft en met de
eigen communicatie ter promotie van ethische
investeringen.
Het voorbeeld van BNP Paribas illustreert
een breder fenomeen van ondernemingen
en financiële instituties die betrokken zijn
bij activiteiten gelinkt aan het Israëlische
nederzettingenbeleid. Maar omdat BNP de
grootste Europese kredietverstrekker is, lanceert
DBIO een klachtencampagne gericht aan de
grootbank (waarvan de Belgische regering
met 7,7% trouwens een van de grootste
aandeelhouders is).
Via de website www.dontbuyintooccupation
kan digitaal een klachtenbrief verstuurd worden
naar BNP. We vragen de bank om zich te houden
aan zijn zelfverklaarde beleid gebaseerd op respect
voor de mensenrechten en te stoppen met de
financiering van de Israëlische nederzettingen.

Deze confrontatiepolitiek kan alleen maar verliezers opleveren. Oekraïne betaalt
een zware economische en menselijke tol als gevolg van de nationalistische
vijandelijkheden die op internationaal niveau worden opgezweept.
De NAVO beweert een veiligheidspolitiek te voeren, maar dreigt Europa mee te sleuren in een
verwoestende oorlog omdat het weigert rekening te houden met vitale Russische veiligheidsbelangen.
De toenemende vijandelijkheid tussen de VS en Rusland heeft ook repercussies voor andere regionale
en internationale uitdagingen waarvoor samenwerking nodig is, bv. de klimaatopwarming.
De mechanismen van de vroegere Koude Oorlog lijken de bovenhand te halen, met als gevolg
een dure en gevaarlijke wapenwedloop. Vrede vzw roept op om niet langer mee te stappen in de
militaire logica. Europa heeft een echte veiligheidspolitiek nodig die gebaseerd is op samenwerking,
wederzijds respect, vertrouwen en ontwapening. Onze standpunten:
1. Er is een nieuwe veiligheidsarchitectuur nodig gebaseerd op het concept van ‘gemeenschappelijke
veiligheid’: de veiligheid van een staat kan pas gegarandeerd worden als de veiligheid van alle andere
(ook rivaliserende) staten verzekerd wordt.
De Europese Unie moet haar relaties met Rusland autonoom organiseren zonder inmenging van
de NAVO of de VS, op basis van het internationaal recht, wederzijds begrip en respect voor elkaars
belangen.
2. Verdere oostelijke uitbreidingen van de NAVO zijn een provocatieve inbreuk op het principe van
de gemeenschappelijke veiligheid en moeten worden tegengehouden.
Oekraïne en andere landen in de grenszone tussen de NAVO en Rusland zouden het statuut kunnen
krijgen van neutrale staten, in een gedemilitariseerde zone met bijhorende veiligheidsgaranties.
3. De Russische voorstellen voor een akkoord met de NAVO moeten ernstig genomen worden
en kunnen dienen als basis om te werken aan een nieuwe Europese veiligheidsarchitectuur met
wederzijds overeengekomen veiligheidsmaatregelen en -garanties. Dat betekent onder meer dat
er geen nieuwe wapensystemen of troepen worden opgesteld in de grenszone tussen de NAVO en
Rusland, ook niet op roterende basis.
4. Ontwapening moet opnieuw centraal komen te staan. Dat geldt in het bijzonder voor de
nucleaire ontwapening, met als doel het instellen van een kernwapenvrije zone in heel Europa.
Elke wapenwedloop slorpt enorme financiële middelen op die broodnodig zijn voor de menselijke
veiligheid, zoals investeringen in gezondheidszorg, welzijn, klimaatmaatregelen, onderwijs,
wetenschap, enz.
5. Het conflict in Oekraïne mag niet verder worden aangewakkerd met wapenleveringen (zowel
vanuit Europa, de VS als Rusland), manoeuvres en troepenontplooiingen in en aan de grenzen met
Oekraïne.
De partijen in Oekraïne moeten worden aangespoord om de Minsk-akkoorden te respecteren, o.a.
het staakt-het-vuren, veilige toegang voor humanitaire hulp, en de terugtrekking van alle buitenlandse
troepen en militair materieel. Het land heeft nood aan een grondwetshervorming met als belangrijke
elementen decentralisering en respect voor de rechten van minderheden. Daarnaast is er een politiek
proces nodig in de opstandige regio’s en een plan voor economische heropbouw.

Na 20 jaar oorlog en
bezetting wordt Afghanistan
opnieuw gecontroleerd
door de Taliban. De
geschiedenis herhaalt zich
want grootmachten bijten al
2 eeuwen hun tanden stuk
op Afghanistan. De nederlaag
van de VS en de NAVO stond
dus in de sterren geschreven.
Jarenlang kregen we te horen
dat de democratisering
en heropbouw van
Afghanistan vlot verliepen.
In werkelijkheid hielden
miljarden dollars een corrupt
systeem in stand, heerste er
grote ontevredenheid bij de
bevolking en was de NAVOaanwezigheid vooral een
geopolitiek gegeven.
Op 17 maart licht Ludo De
Brabander (Vrede vzw) de
impact op Afghanistan toe
van de NAVO-bezetting en de
overname van de Taliban.
Locatie: VC De Schakel,
Steenweg 32, Mechelen
Aanvang: 20u
Info: www.vrede.be

Op dinsdag 22
maart poogt Ludo De
Brabander (Vrede VZW)
de vluchtelingencrisis in
perspectief te plaatsen.
Wat is de rol van
Europa in het waarom?
Het merendeel van de
vluchtelingen die hun
toevlucht zoeken in Europa
komt uit oorlogsgebieden
zoals Syrië, Irak en
Afghanistan. De situatie kan
niet worden losgekoppeld
van het westerse optreden in
die regio’s. Europa draagt dus
een historische en politieke
verantwoordelijkheid.
Locatie: OC De Boeie,
Kerkstraat 35, Oostende
Aanvang: 14u
Info: www.vrede.be

VREDESTOP MADRID
2022 - NO TO WAR, NO TO
NATO
Kom in het weekend van
25 en 26 juni 2022 naar
Madrid om samen met
ons actie te voeren tegen
de volgende NAVO-top die
daar zal doorgaan.

Deze militaire alliantie,
die zichelf sinds de
val van het Oostblok
heruitgevonden heeft,
vormt vandaag een
ernstige bedreiging voor
de wereldvrede. Ze liet in
het recente verleden al
een spoor van vernietiging
achter zich van Joegoslavië
tot Afghanistan, en speelt
vandaag een opruiende rol
in de crisis met Oekraïne
en Rusland.
In Madrid willen we tonen dat we de NAVOdoctrine van militarisering
afwijzen. Naast allerlei
protestacties zal er ook
een inhoudelijke NAVOtegentop georganiseerd
worden. Voor vrede, en
ecologische en sociale
rechtvaardigheid!
peacesummitmadrid.org

ONVERANTWOORDE VERHOGING
BELGISCH DEFENSIEBUDGET
Eind januari 2022 besliste de federale regering
om het begrotingstraject voor de militaire
uitgaven tegen 2030 te verhogen naar 1,54% van
het Bruto Binnenlands Product (BBP). Minister
van Defensie (PS), Ludivine Dedonder, noemt dat
“een historische stap voorwaarts”.
Volgen de minister gaat het om een
actualisering van de ‘Strategische Visie Defensie’
die de regering Michel goedkeurde in 2016.
Daarin was al een groeipad voorzien voor
defensie tot 1,3% van het BBP tegen 2030.
De Strategische Visie kon toen rekenen op stevig
protest van de groenen en sociaaldemocraten
die in de oppositie zaten. Nu ze deel uitmaken
van de regering geven diezelfde partijen hun
goedkeuring aan een plan dat het defensiebudget
de komende 8 jaar moet optrekken van 4,2 miljard
euro vandaag naar 6,9 miljard euro in 2030.
Met deze démarche volgt de regering slaafs
de NAVO-voorschriften. Dit westers militair
bondgenootschap neemt nu al meer dan de helft
van de wereldwijde militaire uitgaven voor zijn
rekening. Toch eist de NAVO dat alle lidstaten hun
nationale defensiebudgetten zo snel mogelijk
naar 2% van hun BBP’s brengen. Bovendien moet
20% van dat nationaal defensiebudget volgens
de NAVO gaan naar militaire investeringen waar
enkel de grote oorlogsindustrie wel bij vaart. Het
Vredesonderzoeksinstituut SIPRI toonde eerder
al aan dat de wapenindustrie één van de enige
sectoren is die groeide tijdens de pandemie.
In de Strategische Visie van 2016 werd beslist
om naast het defensiebudget zo’n 9,2 miljard
euro extra te investeren in oorlogsmaterieel,
o.a. in de aankoop van F-35 gevechtsvliegtuigen.
In Dedonders huidige toekomstplan voor het
Belgisch leger -dat de naam STAR meekreeg (een
acroniem voor ‘Security, Technology, Ambition
& Resilience’), wordt bovenop die 9,2 miljard,

nog eens 10,2 miljard euro voorzien voor
“investeringen in capaciteiten”.
Er zijn nog geen details bekend over deze
investeringen in capaciteiten, maar het VRTnieuws somde een hele lijst met oorlogsmaterieel
op die grotendeels overeenkomt met wat
het dagblad ‘La Libre Belgique’ rapporteerde:
5 drones, 15 lichte helikopters, 4 tot 5
transporthelikopters, nieuwe artilleriestukken,
korte- en langeafstandsraketten en zeemijnen.
Ons land zou ook mee investeren in de
ontwikkeling van een nieuwe Europese tank.
Zelf legt minister Dedonder grote nadruk op
cyberdefensie, waarvoor naar verluidt 1 miljard
euro uitgetrokken zou worden. Tot slot hamert
de minister van Defensie ook op een betere
samenwerking met de militaire industrie en
onderzoeksinstellingen, en op de economische
terugverdieneffecten van de productie en het
onderhoud van oorlogsmaterieel.
Er wordt handig gebruik gemaakt van de crisis
rond Oekraïne om de bewapeningsstrategie van
de NAVO te rechtvaardigen. In de context van
deze crisis en de opgeblazen confrontatiepolitiek
van de NAVO/VS met de grootmachten Rusland
en China, kunnen verhogingen van de militaire
budgetten zonder enige betekenisvolle politieke
of publieke weerstand doorgevoerd worden.
Vrede VZW is verbaasd en verontwaardigd over
de verdere stijging van het defensiebudget. Dat
de groenen en sociaaldemocraten mee overstag
gaan voor nóg meer militaire uitgaven, net nu
de pandemie de noden op het vlak van welzijn,
gezondheid, gelijkheid, klimaat en onderwijs
duidelijk gemaakt heeft, is onbegrijpelijk en
schandalig.
Geen nieuwe miljarden voor Defensie.
Investeer in echte menselijke veiligheid!

VREDETELEX

Gemaakte beloftes en herhaald protest vanuit Moskou ten spijt, breidde de
NAVO in 5 rondes uit van 16 landen aan het eind van de Koude Oorlog naar
30 landen vandaag. De opname van buurland Oekraïne is echter een absolute
rode lijn voor Rusland.

CAFE PAROLE AFGHANISTAN

OP DE VLUCHT
VOOR OORLOG
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Op het moment van dit schrijven nemen de spanningen tussen de VS/NAVO
en Rusland, twee kernwapenmachten, alarmerende proporties aan. De VS/
NAVO blijft halsstarrig vasthouden aan de ‘opendeurpolitiek’ om Oekraïne in
de militaire alliantie op te nemen. Rusland ziet dat als een zware inbreuk op zijn
veiligheidsbelangen.
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STOP HET MILITAIRE
OPBOD ROND OEKRAÏNE!

EDITO

KLNDR

MEER INFO
WWW.VREDE.BE
OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE KALENDER?
SCHRIJF JE IN OP DE DIGITALE NIEUWSBRIEF VIA VREDE.BE!

MA 21.02

TEGENSPRAAK: GELIJKE KANSEN & KWALITEIT IN HET ONDERWIJS
www.avansa-regiogent.be - Gent

DEBAT

WO 23.02

ONAFHANKELIJKHEID, DEKOLONISATIE, GEWELD & OORLOG IN INDONESIË
www.deburen.eu - Brussel

DEBAT

DO 24.02

RECHT & JUSTITIE IN EEN DUURZAAMHEIDSCONTEXT
www.theshift.be

DO 24.02

5VOOR11 - STOP DE KLOK-QUIZ MET OTTO JAN-HAM
www.11.be

DO 24.02

CERRADO-AVOND MET FILM ‘PE NA TERRA’
www.facebook.com/events/1140246756781930 - Leuven

DO 24.02

GROEI IN MONDIALE SOLIDARITEIT
www.webappsx.ugent.be/eventManager/events/GONZDebat - Gent

ZO 27.02

HOMO DELIVEROO, DWANGARBEIDERS VAN DE WEG
geuzen.eeklo@gmail.com - Eeklo

27.02<31.03

BELMUNDO 2022
www.belmundo.gent - Gent

01.03<31.03

50 HUMANS
www.wakkervoorvrede.be - Langemark

EXPO

01.03<30.09

IN HET SPOOR VAN MILIEUACTIVISTEN
www.belmundo.gent - Gent

EXPO

DI 08.03

INTERNATIONALE VROUWENDAG
www.eventbrite.be/o/kenniscentrum-arhus-14721684443 - Roeselare

WO 09.03

BIGGER THAN US
www.destudio.com/nl/decinema - Antwerpen

DO 17.03

CAFE PAROLE - AFGHANISTAN
www.vcdeschakel.be - Mechelen

DO 17.03

TALKING ABOUT A REVOLUTION: ANTI-APARTHEID VROEGER EN NU
www.fos.ngo - Gent

VR 18.03

ARMOEDE & KLIMAATMAATREGELEN
jan.holvoet56@skynet.be - Deurne

LEZING

DI 22.03

OP DE VLUCHT VOOR OORLOG
www.avansa-ow.be/activiteiten - Oostende

LEZING

DI 29.03

ZUIDCAFE: RECHTEN VAN DE NATUUR
www.deroma.be - Antwerpen

ZA 02.04

17DE PAUL VERBRAEKENLEZING: ANTON JÄGER - ONDER POPULISTEN
paul.verbraeken.lezingen@gmail.com - Antwerpen

WEBINAR
ONLINE EVENEMENT

DOCUFILM

DEBAT

ONTBIJTGESPREK

FESTIVAL

GESPREKSAVOND

DOCUFILM

LEZING

GESPREKSAVOND

GESPREKSAVOND

LEZING
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