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Jaarverslag 2020 
Stop Wapenhandel pleit voor strenge controle op wapenexport en een einde aan export 
naar mensenrechtenschenders, conflictregio's en arme landen. Overheid, banken en 
financiele instellingen moeten wapenhandel en wapenindustrie niet financieren. Er zijn 
andere mogelijkheden om conflicten aan te pakken: onderhandelingen, 
ontwapeningsverdragen, economische ontwikkeling en preventie van klimaatverandering. 
De landen van de Europese Unie, de tweede grote wapenexporteur ter wereld, hebben 
hierin een grote verantwoordelijkheid. 
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Stop Wapenhandel is gevestigd op het WG-
terrein in Amsterdam, een voormalig 
ziekenhuisterrein in gezamenlijk beheer. 

Debatten en acties in 2020
Voor de lockdown, tussen de lockdowns door en digitaal werd ook in coronajaar 2020 
gedebateerd en actie gevoerd. Daarbij werd specifiek ingegaan op de relatie van 
wapenhandel met klimaatverandering en met migratiecontrole. Er was aandacht voor 
Europese wapenbetrokkenheid bij oorlogen en voor de lobby van de wapenindustrie. 
Belangrijk is dat telkens werd gezocht naar mogelijkheden om misstanden aan te kaarten 
en tot een vredespolitiek te komen.
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Demonstratie op Spui tegen oorlog met Iran, is.m Amsterdams Vredesinitiatief, Niet in 
mijn Naam en Rood 11 januari 

Workshop 'Climate change, conflict and migration' bijdrage aan 2DH5 festival 2 
februari 

Migration policy needs an overhaul. But how? - Deelname als één van de 
deskundingen aan online discussie van De Correspondent over alternatieven voor 
Europees migratiebeleid en militarisering van grenzen - 18 februari 

Bordering Europe: The securitization of Europe's migration and development 
policies - Presentatie en deelname aan paneldebat over grensmilitarisering en 
-externalisering ihkv een lezingreeks aan de Universiteit Gent - 27 februari 

Jaarvergadering Europees Netwerk tegen Wapenhandel in Amsterdam – 
onderzoekers en actievoerders uit 13 Europese landen waren te gast voor een driedaagse
vergadering. 28 februari -1 maart

Internationaal debat 'Let's talk about war' - onderzoekers en activisten uit diverse 
Europese landen gingen in debat in Pakhuis De Zwijger over de militarisering van de 
Europese Unie, de rol van de wapenindustrie en acties daartegen 28 februari

War in Yemen, made in Europe. Online Europese actiedag- Acties samen met 
Yemenitische vluchtelingengroepen en mensenrechtengroepen in diverse Europese 
landen tegen wapenexporten naar Saoedi-Arabië 25 maart 

Picketlines tegen wapenexport Egypte – Picketlines in Hengelo en Huizen, 
vestigingsplaatsen van Thales, tegen een grote wapenexport naar Egypte. Ism Stop the 
War on Migrants, Enschede voor Vrede, AAGU en de Vrije Bond - 24-26 september 

Tear down the walls: Global border politics - Introductie over grensmilitarisering en de 
wapenindustrie voor een webinar van de Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken 
en Jusos in der SPD - 19 oktober 

The EU-Israel Nexus: Militarisation, Migration and Apartheid – Intoductie over EU 
israel militaraire – en wapenhandelsrelaties voor een online conferentie van World Without
Walls, 10 november

Securitisation of migration, militarisation of borders and industry influence - 
Introductie over grensmilitarisering en de wapenindustrie voor de online workshop 
'Security and the Left in Europe' van de Rosa Luxemburg Stifting – 21 november 

Boekbijdragen 2020
The Military and Security Industy: Promoting Europe's Refugee Regime - hoofdstuk 
in het boek 'Asylum for Sale: Profit and Protest in the Migration Industry' - november 2020

Militarisation of the European Union: fresh money for the military industry - 
hoofdstuk in het boek 'Military Spending and Global Security: Humanitarian and 
Environmental Perspectives' - november 2020 ism ENAAT en Vredesactie



Onderzoeksrapporten in 2020 o.a.

Covid-19 and Border Politics Overzicht van gemilitariseerde grensbewaking in tijden van
pandemie. Onderzoek ism Transnational Institute.
Technologie en onderdrukking; Samenwerking tussen Nederland en Israël in 
wapenhandel en veiligheidsonderzoek. Tussen Nederland en het zeer gemilitariseerde 
Israël vindt nog steeds wapenhandel en militaire kennissamenwerking plaats, in strijd met 
het terughoudende Nederlandse wapenbeleid. Stop Wapenhandel bracht het in kaart.
Grote Nederlandse wapendeal met Egypte. Achtergrondinformatie over wapensysteem, 
het Egyptische militaire regime, de mensenrechten en de oorlogsrisico's bij de grootste 
exportdeal van het jaar. 
Analyse Nederlands wapenexportbeleid. Een overzicht van de exporten, de 
bestemmingslanden en de problemen met vrede en mensentrechten. Gepubliceerd t.b.v 
debat in de Tweede Kamer.
Over de modernisering van kernwapens in Nederland. Nagenoeg alle grote 
kernwapenstaten zijn bezig met een modernisering van hun nucleair arsenaal. De B61-
bom, het type Amerikaans kernwapen dat in diverse Europese NAVO-landen is 
gestationeerd, zal in Nederland onder de JSF komen te hangen. 
Overzicht wapenindustrie en kernwapens in Nederland. Welke bedrijven en 
onderzoeksinstituten zijn in Nederland betrokken bij wapenproductie, waar liggen de 
kernwapens en wat kunnen we er aan doen. Een actiegids voor ontwapenaars.

En verder....
Stop Wapenhandel werd in 2020 zes keer in Nederlandse en 23 keer in internationale 
media geciteerd, o.a. in Parool, Groene Amsterdammer, Correspondent, SBS News, 
Guardian, Financial Times. We schreven 27 artikelen voor diverse vredestijdschriften en 
15 posts voor onze engelstalige blog Explosive Stuff. We leverden 4 blaadjes 
kalendertekst voor de 'Gutmenschen Scheurkalender'. 

Enkele weken voor de eerste lockdown organiseerden we de Jaarvergadering van het 
Europees Netwerk tegen Wapenhandel in een koud Amsterdam. 



Artikelen
In  2020  schreven  we  27  artikelen  voor  Nederlandse  en  buitenlandse  vredesbladen,
opiniewebsites en tijdschriften. 

Veiligheid als toverwoord voor controle en militarisering – Securitisering, militarisering
en de politieke en industriële belangen hierachter – Buiten de Orde no. 4 2020 

GroenLinks en de strijd om de grondstoffen – reactie op GL Defensievisie – 
Grenzeloos 8 december 2020

Wat kosten de kernwapens in Nederland? - Stand van zaken rond kernwapens in 
Nederland en inschatting van de bijbehorende kosten - ProcesNieuws no 123, december 
2020

Nederland bewapent autoritaire regimes –  Controversiële miljoenendeals voor 
leveringen aan de autoritaire regeringen van Egypte, Indonesië en Pakistan – Joop.nl 2 
december 2020

Wapens voor Egypte roept vragen op – Vredesspiraal no. 4 2020

The Pandemic Pivot – Discussion contribution to the Institute for Policy Studies report to 
assess the implications of COVID-19 and the potential for Green recovery and multilateral 
cooperation. October 2020

Corona als excuus voor wapenhandel – De militaire en beveiligingsindustrie grijpt de 
Corona-crisis aan om meer overheidsgeld binnen te slepen, vooral op Europees niveau - 
Vredesspiraal no. 3 2020

Nederland draagt actief bij aan instandhouding Israëlische bezetting – Hoewel 
Nederland zich uitspreekt tegen de bezetting is sprake van economische samenwerking, 
gemeenschappelijke wapenproductie en wapenhandel - Vredesmagazine no.3 2020

China weigert nucleaire onderhandelingen - De Chinese kernwapenpolitiek - 
ProcesNieuws no 122, augustus 2020

Midden-Oosten grootste groeimarkt wapenhandel – actie blijft nodig – Europese 
wapenexporten naar het Midden-Oosten en acties ertegen – Buiten de Orde no.2 2020

Grote Nederlandse wapenexport naar Egypte – Zeer grote wapendeal voor Nederland, 
ongeveer 10% van het gemiddelde over de afgelopen 10 jaar –  Vertaling Explosive Stuff 
blog juli 2020

How the arms industry drives Fortress Europe’s expansion – De wapenindustrie 
lobbyt voor en profiteert van militarisering en externalisering van de EU-grenzen – Crisis 
Mag juni 2020

Het enige ‘groene’ aan de krijgsmacht is het uniform – De militaire industrie en de 
krijgsmacht suggereren voorlop te lopen in het klimaatdebat, terwijl ze juist de status quo 
dienen - OneWorld 18 2020 mei ism Climate Liberation Block en New Urban Collective 



There's no such thing as a 'green' army – The military industry and the armed forces 
present themselves as frontrunners agaisnt climate change but are serving the status quo 
– vertaling OneWorld artikel mei 2020

Een ‘groene’ krijgsmacht bestaat niet  – Extinction Rebellion maakt een denkfout door 
in de krijgsmacht een bondgenoot voor verandering te zien. – Vredesspiraal, tijdschrift van
Kerk & Vrede zomer 2020

Factsheet 'Klimaat en wapenindustrie' - Het militair-industrieel-complex is zeer 
invloedrijk en geeft vorm aan veiligheidsverhalen. De ecocide is slechts een andere 
zakelijke kans voor hen - ProcesNieuws no 121, april 2020

Verslag debat 'Let's talk about war' - Onderzoekers en activisten uit diverse Europese 
landen gaven in Pakhuis De Zwijger uitleg over de militarisering van de Europese Unie, de
rol van de wapenindustrie en acties daartegen - ProcesNieuws no 121, april 2020

Hoe de wapenindustrie probeert te profiteren van de coronacrisis  De wapenindustrie
zet zichzelf neer als ‘vitale sector’ en probeert zo een voorkeursbehandeling te krijgen –  
Joop.nl 15 april 2020

Stop met het normaliseren van oorlog en de wapenindustrie – Het normaliseren van 
de krijgsmacht, wapenindustrie en geweld als oplossing gebeurt op veel manieren. Het is 
belangrijk dat we ons hier bewuster van worden – Vredesspiraal, tijdschrift van Kerk & 
Vrede voorjaar 2020 

Frontex in startblokken voor eigen aankopen - EU-grensbewakingsagentschap krijgt 
een eigen budget voor het kopen of leasen van materieel - Vredesmagazine no. 2 2020

Acties tegen schepen met wapens voor Saoedi-Arabië - Acties in diverse Europese 
havens tegen wapenexporten naar Saoedi-Arabië - Vredesmagazine no. 3 2020

Nieuwe Nederlandse onderzeeërs; hoe zit het met export en proliferatie? – Nederland
bereidt een miljardenaankoop voor van nieuwe conventionele onderzeeërs ter vervanging 
van de huidige klasse – vertaling Explosive Stuff blog maart 2020 

Turkse wapenindustrie is geen mirakel – De Turkse wapenindustrie is niet het resultaat 
van miraculeuze slimheid van Ankara, maar het resultaat van een beleidskeuze van de 
NAVO – vertaling Explosive Stuff blog februari 2020 

Borders and the arms trade – De industrie achter de grensmuren – CAAT News februari 
2020 

De gewapende beschermers van klimaatverandering – Met een International Military 
Council on Climate and Security wordt kennis ontwikkeld over hoe legers zich moeten 
voorbereiden op komende klimaatrampen. Dat de krijgsmacht zelf een grote vervuiler is, is
daarbij natuurlijk een beetje pijnlijk – Buiten de Orde – debat 2DH5 festival 2 februari 2020

Manifestatie Geen oorlog met Iran – Tekst toespraak demonstratie 11 januari 2020 

Escalatie rond Iran is feest voor de wapenindustrie – Direct na de Amerikaanse 
aanslag op generaal Soleimani van Iran schoten de aandelenkoersen van grote 
Amerikaanse wapenbedrijven omhoog – Joop.nl, 8 januari 2020



Explosive stuff blogs 2020 
Explosive Stuff is de engelstalige Stop Wapenhandel blog met achtergrondinformatie over 
wapenhandel en militaire industrie in relatie met Nederland. We schreven 15 blogs in 
2020. Abbonneren kan via www.stopwapenhandel.org/explosivestuffsubscription

Dutch military naval technology to Ankara, ends in Karachi 05.11.20 

Frontex awards €50 million in border surveillance drone contracts to Airbus, IAI and 
Elbit 30.10.20 

Military vessels and naval production in the Eastern Mediterranean 26.08.20 

Mega Egyptian order for Dutch branch of French Thales 19.08.20 

Major Dutch arms export to Egypt 13.07.20 

Arms watch or arms control 30.06.20 

We need security, not more military 28.05.20 

Hypersonic weapons: fast and dangerous 13.05.20 

Imports and exports both part of military policy 29.04.20 

The future is now 16.04.20 

The security paradigm is changing 04.04.20 

New Dutch submarines; how about proliferation? 19.03.20 

Not management, not shareholders but employees pay for Airbus 
underperformance 05.03.20 

Turkish defence industry not a miracle 17.02.20 

The Panel of Experts on arms exports to Libya 08.01.20 
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