Jaarverslag 2016
In 2016 had Stop Wapenhandel 3 medewerkers. We publiceerden 14 artikelen en 6
onderzoeksrapporten. We werden in 91 media als bron opgevoerd, vooral in artikelen over
vluchtelingen en grensbewaking. Ook het protest tegen de wapenbeurs in Amsterdam werd breed
opgepikt, van Financieel Dagblad tot Telegraaf.
Activiteiten in 2016
We tekenden bezwaar aan tegen een wapenexportvergunning voor Egypte. Toen de overheid ons
niet-ontvankelijk verklaarde stapten we naar de rechter. De zaak diende vervolgens in hoger beroep.
Samen met vredesorganisaties uit heel Europa deden we een oproep aan Nederlands en het
Europees parlement om de wapenexport naar Saoedi-Arabië te stoppen. Een motie met die
strekking werd in Brussel aangenomen, in Den Haag in afgezwakte vorm.
We demonstreerden tegen de MAST wapenbeurs in Amsterdam. Met veel lawaai en gefluit werd de
'beach party' van de wapenproducenten en militaire delegaties door zeker 100 mensen uitgefloten.
De Amsterdamse gemeenteraad nam een motie aan om geen wapenbeurzen in de RAI meer toe te
laten.
We deden onderzoek naar belastingontwijking door wapenbedrijven. Zeven van de tien grootste
wapenbedrijven hebben een belastingconstructie in Nederland, en meer dan de helft van de grootste
bedrijven heeft hier een holding of vestiging. De Christen Unie en SP stelden Kamervragen naar
aanleiding van dit onderzoek.
Samen met vluchtelingen demonstreerden we bij de aandeelhoudersvergadering van Airbus tegen
hun productie van (kern-)raketten, militaire helicopters en gevechtsvliegtuigen. Achmed Aden van
We Are Here vertelde er over de situatie van vluchtelingen en legde een relatie met wapenexport,
oorlog en moeten vluchten uit je land.
Door militaire samenwerking met Israël profiteert Nederland van kennis die is opgedaan bij de
bezetting van Palestijns gebied. Dat concluderen we in het rapport 'Combat Proven'. We
organiseerden hierover een bijeenkomst met een lezing van de Israelische econoom Shir Hever,
samen met de Studenten voor rechtvaardigheid in Palestina. De bijeenkomst vond plaats in
studentencafe Crea.
Samen met het Europees Netwerk tegen Wapenhandel organiseerden we een online petitie waarin
het Europees Parlement wordt opgeroepen niet akkoord te gaan met financiering van militair
onderzoek vanuit het Europees onderzoeksbudget. De petitie werd door meer dan 60.000 mensen
getekend.
Dezelfde industrie die wapens verkoopt aan oorlogvoerende landen maakt ook winst op het
tegenhouden van vluchtelingen. We doorzochten Europese documenten over grensbewaking met
militaire middelen. Uit ons onderzoek 'Oorlog aan de grenzen' werd in veel media geciteerd, met
name in landen in Zuid-Europa waar veel vluchtelingen aankomen. Aan het eind van het jaar
publiceerden we een update van het onderzoek over nieuw Europees beleid. Een samenvatting van
het onderzoek werd in 5 talen gepubliceerd.
Visie
Stop Wapenhandel gelooft in vrede en veiligheid door een eerlijke verdeling van macht en welvaart.
En door bescherming van het milieu, investeren in onderwijs, infrastructuur en duurzame economie.
Wapenaankopen gaan vaak ten koste van essentiele sociale uitgaven.

