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GEEN OORLOG MET IRAN
Door de Amerikaanse aanslag op generaal Soleimani van Iran lopen de span-
ningen tussen de VS en Iran op en dreigt een oorlog die gevolgen zal hebben 
voor de hele wereld. De VS wil het Iraanse regime verjagen en bepalen wie de 
beschikking heeft over de olie en andere grondstoffen in het Midden-Oosten. 

Sinds de Amerikaanse invasie in Irak (2003) zijn er al vele oorlogen in het Mid-
den-Oosten gevoerd, met groot menselijk leed tot gevolg. Maar democratie, 
veiligheid en stabiliteit worden niet gebracht met bommen. De huidige crisis 
begon met het opzeggen door de VS van het internationaal atoomakkoord met 
Iran – een akkoord waar Iran zich volgens waarnemers aan hield.

De mensen in Irak en Iran protesteren al maanden tegen hun autoritaire lei-
ders. Opnieuw wordt hun door oorlogsmacho's de kans ontnomen een demo-
cratie op te bouwen. Nederland levert wapens voor deze oorlogen. De Reaper 
drone waarmee de aanslag op de Iraanse generaal is gepleegd wordt mede 
door Fokker in Nederland geproduceerd.

Nederland wil het oorlogsschip De Ruyter naar een Europese militaire missie in 
de Perzische Golf sturen. Het schip is nog niet vertrokken. Het Amsterdams 
Vredesinitiatief en Stop Wapenhandel roepen de Nederlandse regering op om 
van deelname aan deze missie af te zien. Het risico dat we onbedoeld in een 
oorlog getrokken worden die Europa niet wil is levensgroot. Nederland moet di-
plomatieke stappen ondernemen en geen militaire middelen inzetten.

Het Amsterdams Vredesinitiatief en Stop Wapenhandel wijzen nogmaals op de 
rol van brievenbusfirma’s gevestigd in Amsterdam, die het internationale wa-
penproducenten mogelijk maken hier belasting te ontwijken. Het gaat onder 
meer om de wapenbedrijven Lockheed Martin, United Technologies en Boeing; 
hun aandelenkoersen schoten omhoog direct na de aanslag. We roepen het ge-
meentebestuur van Amsterdam op om het initiatief-raadsvoorstel voor het te-
gengaan van brievenbusconstructies met spoed uit te voeren.
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