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tnv Stop Wapenhandel, Amsterdam.

Geacht Parlementslid,
Aanstaande donderdag wordt u gevraagd om een te stemmen over een resolutie met
betrekking tot wapenhandel naar Saoedi-Arabië in verband met de oorlog in Jemen. Hierbij
wil Stop Wapenhandel u verzoeken om een krachtige positie in te nemen, gezien de ernst van
de situatie in Jemen.
Zoals veelvuldig door de pers is gerapporteerd heeft deze oorlog zeer ernstige gevolgen voor
burgers in Jemen. Vitale infrastructuur, waaronder ziekenhuizen, scholen en toegang tot
drinkwater, worden vernietigd. Dit is een schending van zowel het International Humanitaire
Recht als van mensenrechten. De belangrijkste oorzaak hiervan is zijn de luchtaanvallen door
Saoedi-Arabië en haar bondgenoten. Mogelijk ten overvloede wijzen wij u op VN-bronnen
hierover.
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De organisaties van het Europese Netwerk tegen de Wapenhandel (ENAAT) wijzen erop dat
volgens de jaarlijkse EEAS rapportage wapenexport de EU-lidstaten tot de belangrijkste
leveranciers van wapens aan Saoedi-Arabië behoren. Volgens het gerenommeerde Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI) kwam in de periode 2009-2014 59 procent van
Saoedische wapenimporten uit Europa. Tussen 2009 en 2013 verstrekte de Europese landen
licenties voor de export van strategische goederen met een totale waarde van € 19 miljard.
We wijzen u ook op ons rapport Dutch arms trade with coalition forces in the Yemen war van
november 2015 waaruit blijkt dat ook Nederland – zij het in bescheiden mate - aan SaoediArabië levert.
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Zelfs nadat de eerste controleerbare meldingen van schendingen van het Internationaal
Humanitair Recht (IHR) door de Saoedische coalitie in mei 2015 openbaar werden, bleven
Europese landen vergunningen verstrekken voor grote hoeveelheden wapenleveranties aan
Saoedi-Arabië, inclusief militaire training. Dit is in strijd met het gemeenschappelijk
standpunt van de EU betreffende de uitvoer van strategische goederen (criterium 2), waarin
staat dat de lidstaten een vergunning zullen weigeren als er een duidelijk risico bestaat dat de
goederen kunnen worden gebruikt in overtreding van het IHR, alsmede artikel 6 van het
wapenhandelsverdrag dat een vergelijkbaar punt maakt.
Om al deze redenen verzoeken wij u om een krachtige EP-resolutie te steunen, waarin erop
wordt aangedrongen dat:




EU-lidstaten onmiddellijk alle wapenleveranties en andere militaire steun aan SaoediArabië en zijn bondgenoten opschorten;
de Europese Raad op zo kort mogelijke termijn een EU-wapenembargo (met inbegrip
van militaire training) tegen Saoedi-Arabië instelt; en
lidstaten het gemeenschappelijk standpunt van de EU strikt interpreteren en nationale
parlementen toezien op de uitvoering daarvan.

Als EU-leden toestemming geven voor de verkoop van wapens en militaire technologie aan
Saoedi-Arabië en zijn bondgenoten zal dit niet bijdragen aan een EU die staat voor
democratie en mensenrechten.
Mocht u aanvullende informatie willen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Hoogachtend,

Wendela de Vries
Coördinator Stop Wapenhandel

+31 6 506 522 06

1 Zie bijvoorbeeld de verklaring van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN-veiligheidsraad
van 22 December 2015
(http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16917&LangID=E#sthash.vcqEwzg
w.dpuf) en de recente FAE rapportage dat meer dan de helft van de bevolking honger lijdt door de oorlog van 28
januari 2016
(http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53111&Kw1=Yemen&Kw2=&Kw3=#.Vq9trb_Lr0Q)
2http://www.stopwapenhandel.org/sites/stopwapenhandel.org/files/Report%20Dutch%20arms%20trade%20with
%20coalition%20Yemen%20war_23-11.pdf

