Plannen Stop Wapenhandel in 2022
Stop Wapenhandel is een onafhankelijke, egalitaire vredesorganisatie die onderzoek doet en actie
voert tegen wapenexport en wapenindustrie. In Nederland en in Europa, en soms wereldwijd. Op
grond van de onderzoeksresultaten initiëren we acties en campagnes en informeren we
(vredes)activisten, journalisten en politici. We onderzoeken hoe de lobby van de wapenindustrie het
beleid beïnvloedt. We protesteren tegen wapenbeurzen en de financiering van wapenhandel en
-productie door overheid, banken en pensioenfondsen; oorlog is geen verdienmodel. We streven
naar een verbod op wapenexport naar ondemocratische regimes en conflictgebieden en bepleiten
conflictpreventie, diplomatie en ontwapening.
We gaan ons in 2022 op vier hoofdlijnen concentreren:
1. Nederlandse wapenexport
Het monitoren van de concrete Nederlandse wapenexport is onze kernbezigheid. Een groot deel van
de activiteiten op dit onderwerp is afhankelijk van de actualiteit (controversiële vergunningen).
Nederland exporteert naar veel landen. We reageren onder meer door Tweede Kamer en media te
informeren als er wapens worden geleverd aan mensenrechtenschenders of landen in oorlogsregio's.
Plannen:
–
1.Brief aan Tweede Kamer rond wapenexportdebat (zo mogelijk samen met andere
organisaties) en indien nodig in andere voorkomende gevallen;
–
2. Kritische analyse van het wapenexportbeleid in 2021 nav de jaarlijkse rapportage van de
regering;
–
3. Reactie op wapenexport in nieuw regeerakkoord. We gaan het regeerakkoord doorspitten
op consequenties van buitenlandse politiek en economisch beleid voor het wapenexportbeleid. De
vraag is of het voorstel van VVD/CDA om het wapenexportbeleid fors af te zwakken weerklank
krijgt, en of aan andere wensen van de industrie tegemoet gekomen wordt;
–
4. We hebben in 2021 een kort geding aangespannen tegen de staat wegens de levering van
militaire technologie aan mensenrechtenschender Egypte. We doen dit samen met het Nederlands
Juristen Comitee voor de Mensenrechten en PAX. In eerste instantie hebben we verloren maar we
overwegen in hoger beroep. Interessant is dat in Egypte ook de VN klimaatconferentie COP27 zal
plaatsvinden, wellicht zijn hier verbanden te leggen.
–
5. We geven kritisch commentaar op voorstellen gericht op aanpassing van Europese
wapenexportregels (Common Position), in lijn met ons recente rapport 'A Union of Arms Exports'.
We werken dit uit in samenwerking met groepen van het European Network Against Arms Trade
(ENAAT). We maken een vertaling naar de Nederlandse situatie.
–
6. Overige aandachtspunten: doorvoer van munitie via Rotterdam, export van componenten;
–
7. Actie bij de NIDV wapenconferentie in Rotterdam, mogelijk met klimaatrelatie. We doen
dit in samenwerking met andere organisaties en activisten.

2. Wapenindustrie: financiering, lobby, facilitering door overheid
De wapenindustrie is een drijvende kracht achter wapenexport en de aankoop van wapens door de
Nederlandse krijgsmacht. Ook maakt de wapenindustrie gebruik van onderzoekssubsidies, en lonkt
daarbij naar fondsen voor energietransitie.
Plannen:
–
1. We leveren een aanzienlijke belangrijke aan het ENAAT-rapport over financiering van
militair onderzoek vanuit de voorlopers van het Europees Defensie Fonds (PADR en EDIDP) en
reageren samen met het ENAAT op actuele ontwikkelingen.
–
2. We maken deel uit van de ENAAT Steering Group om gezamenlijke reacties te
ontwikkelen op sluipende militarisering van de EU via steun aan de wapenindustrie.
–
3. In de pijplijn zitten een aantal rapporten, onder meer over de Nederlandse wapenlobby en
over de achtergrond van de roep om hogere defensiebudgetten. De uitvoering van deze plannen is
afhankelijk van financieringsmogelijkheden en van de uitkomst van onderzoeken.
3. Klimaatverandering, militarisme en de wapenindustrie
In 2021 heeft Stop Wapenhandel het initiatief genomen voor een internationale werkgroep van
activisten en onderzoekers over Wapens, Militarisme en Klimaatrechtvaardigheid. Daardoor is
tijdens de VN klimaatconferentie in Glasgow de relatie tussen krijgsmacht en klimaat duidelijk
onder de aandacht gebracht, onder meer met een discussie-bijeenkomst en workshop tijdens de
People's Summit (de schaduwconferentie van maatschappelijke organisaties) en met een Peace and
Demilitarisation blok in de grote demonstratie.
Plannen:
–
1. We blijven de internationale werkgroep ondersteunen, die na evaluatie van 'Glasgow' een
aantal nieuwe onderzoeks- en campagnelijnen heeft uitgezet.
–
2. We schrijven een factsheet over klimaat en de wapenindustrie in samenwerking met
klimaatgroepen, in het Engels en het Nederlands, voor internationaal en nationaal gebruik.
–
3. We leveren artikelen en workshops in Nederland over klimaatrechtvaardigheid, wapens en
militarisme. Ook organiseren we een workshop op de jaarvergadering van het ENAAT (European
Network Against Arms Trade) in Berlijn in de zomer.
4. Militarisering van grenzen en de wapenindustrie
Sinds 2015 behoort de militarisering van grenzen en de relatie tussen wapenindustrie en
vluchtelingen tot de kern van onze bezigheden, vaak in samenwerking met het Transnational
Institute (TNI). We zetten ons onderzoek naar militarisering van grenzen voort, in het licht van
actuele (oa nieuwe grensmuren) en langjarige ontwikkelingen (oa uitbreiding Frontex). We werken
samen met activisten op dit onderwerp.
Plannen:
–
1. Er liggen voorstellen voor een aantal nieuwe rapporten in de 'Border Wars'-serie van TNI,
dit is afhankelijk van de voortzetting van dit TNI programma;
–
2. We blijven deelnemen in het Abolish Frontex-netwerk (oa blogs nav actuele
ontwikkelingen) en het 'World Without Walls'-netwerk;
–
3. We gaan in de zomer een inhoudelijke bijdrage leveren aan het geplande No Border /
Abolish Frontex Camp.

Visie en werkwijze
Wapenhandel wordt mede aangedreven door de aanbodkant: de wapenindustrie bedenkt
steeds nieuwe producten en brengt die met overtuigingskracht op de markt. Tot de
aanschaf van wapens wordt vaak besloten in zeer klein gezelschap (dat verklaart mede de
omvangrijke corruptie) van voornamelijk mannen. De democratische controle is gering.
Veel bewapening is het gevolg van het eenzijdige idee dat dreigende conflicten het best
kunnen worden opgelost met militaire middelen. Juist de aanwezigheid van veel wapens
maakt de neiging en de noodzaak om naar andere middelen te zoeken geringer. Terwijl
niet-militaire middelen als diplomatie, duurzame economische ontwikkeling en een
eerlijker verdeling van macht en welvaart zeker op lange termijn veel meer bijdragen aan
vrede en veiligheid.
Samenwerkingspartners
* (Vredes)activisten en donateurs. Zonder hen is ons werk niet mogelijk.
* Journalisten, ambtenaren en politici. Stop Wapenhandel geeft feitelijke informatie
en doet aanbevelingen voor beter beleid.
* Gelijkgestemde organisaties. Samenwerking in binnen- en buitenland maakt ons
effectiever.
* Onderzoekers. We wisselen informatie uit in een internationaal netwerk.
Activiteiten
Elk jaar produceren we minstens twee gedegen onderzoeken over wapenhandel
en/of wapenindustrie.
Jaarlijks schrijven we een analyse van de Nederlandse wapenexport; vaak vormt
dat een basis voor contact met Kamerleden.
We voeren publiekscampagnes om het onderwerp onder de aandacht te brengen
en politiek draagvlak te tonen.
We onderhouden contact met Kamerleden van zo breed mogelijk politiek
spectrum.
We steunen het Europees Netwerk tegen Wapenhandel en het Abolish Frontex
netwerk met kennis en activiteiten.
We publiceren een e-mailnieuwsbrief, en schrijven blogs in het Nederland en
Engels.
Al onze activiteiten en onderzoeken publiceren we op onze website
www.stopwapenhandel.org, op de Facebookpagina
www.facebook.com/stopwapenhandel, en op Twitter #CtW en Instagram.
We schrijven artikelen voor (inter-)nationale tijdschriften en beantwoorden vragen
van journalisten en activisten.
Steeds vaker brengen we onze informatie via andere communicatievormen dan
papier/online tekst onder de aandacht. Voor zover onze bescheiden middelen dat
toelaten produceren we ook video’s, visuals en podcasts en organiseren we (online)
bijeenkomsten.

