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We kunnen wapenexport stoppen
Vaak blijkt dat actievoeren helpt. Als burgers, journalisten en 

politici samenwerken om wapenexporten aan de kaak te stellen 
kunnen we de wereld vreedzamer en veiliger maken.

Buitenlands en militair beleid 
Met wapenleveranties worden regimes gesteund van landen waar Europa 
economische en militaire belangen heeft. Bijvoorbeeld van landen die 
belangrijke grondstoffen leveren zoals olie. Ook als die regimes het niet zo 
nauw nemen met de mensenrechten of in oorlogen betrokken zijn.  

Strategische autonomie 
Europese landen willen hun eigen wapenindustrie hebben om onafhankelijk 
te zijn. Militair onderzoek en wapenproductie worden gesubsidieerd en 
export wordt gesteund met onder meer exportkredieten. Zo willen de 
Europese Unie zijn wapenbedrijven concurerend maken op de internationale 
wapenmarkt en een macht vormen naast de Verenigde Staten en China.

Economische belangen 
Winst en werkgelegenheid in de militaire industrie wordt vaak belangrijker 
gevonden dan vrede en mensenrechten elders in de wereld; door export kun-
nen de productievolumes omhoog en wordt de wapenindustrie economisch 
sterker. Door mee te werken aan wapenbeurzen en wapenbedrijven mee te 
nemen op handelsmissies wordt de export verder gestimuleerd.

Lobby wapenindustrie 
Grote wapenbedrijven lobbyen bij hun regering en de Europese Unie 
tegen strikte toepassing van wapenexportverdragen. En voor financiering 
voor militair onderzoek, wapenproductie en -handel. De invloed van 
wapenbedrijven is groot en moeilijk te controleren.

 
Vrede en mensenrechten worden ondergewaardeerd
Er wordt ten onrechte van uit gegaan dat landen stabieler en veiliger worden 
als ze beter bewapend zijn. Het tegendeel is vaak het geval; meer wapens 
leiden ertoe dat conflicten eerder met geweld worden beslecht. Bovendien 
gaan grote wapenaankopen ten koste van stabiliserende uitgaven, zoals aan 
onderwijs en ontwikkeling.

Regels zijn te omzeilen
Regels zijn zelden waterdicht, en dat geldt zeker voor de wapenexportregels. 
Wapenbedrijven maken daar op allerlei manieren gebruik van. Bijvoorbeeld 
door te exporteren via een vestiging in het buitenland, of door onderdelen 
van een wapensysteem te exporteren in plaats van een heel militair systeem.

Corruptie 
Wapenhandel is extreem gevoelig voor corruptie. Het gaat vaak om enorme 
bedragen en er is maar een kleine groep mensen bij besluitvorming 
betrokken.

Wapenexport: er zijn verdragen maar dat is niet genoeg
Internationale verdragen blijken onvoldoende om wapenexport naar omstreden 
bestemmingen te stoppen. Stop Wapenhandel heeft op een rijtje gezet hoe dat komt.


