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Stop Wapenhandel in 2019: Zoeken naar
samenwerking en een andere visie op
veiligheid
Stop Wapenhandel is een onafhankelijke onderzoeks- en
campagnegroep tegen wapenhandel en wapenproductie. We
graven feiten en cijfers op en delen onze informatie met
activisten, journalisten en politici. Stop Wapenhandel pleit voor
strenge exportcontrole voor wapens en een verbod op export naar
mensenrechtenschenders,
ondemocratische
regimes
en
oorlogsgebieden. We willen een einde aan de financiering van
wapenhandel door banken en financiële instellingen en zijn tegen
overheidssteun aan wapenbedrijven.
Oorlog is niet om winst mee te maken en conflicten
los je niet op met militair geweld. We pleiten voor
meer
inzet
op
onderhandelingen
en
ontwapeningsverdragen, en geld voor duurzame
economische ontwikkeling. De landen van de
Europese Unie, de op een na grootste
wapenexporteur ter wereld, moeten hierin
verantwoordelijkheid nemen.

jaarverslag

Wapens en Veiligheid de Podcast
Een nieuwe definitie van veiligheid
In 2019 is Stop Wapenhandel begonnen met een serie
podcasts over Veiligheid en wapens. Podcasten bereikt een
nieuw publiek en is een goeie manier om kennis te delen.
We organiseerden bij de podcasts ook meet-ups in
verschillende steden. Samen met andere organisaties, onder
meer
vluchtelingengroepen,
vakbondsmensen,
klimaatactivisten en jongerengroepen willen we een ander
idee over veiligheid ontwikkelen. Veiligheid is naar school
kunnen, naar een dokter kunnen als je ziek bent, genoeg te
eten
hebben,
niet
bang
hoeven
zijn
voor
klimaatverandering. De wereld wordt niet veiliger van
legers die tegen elkaar op bewapenen, met steeds
dodelijker technologie.
Podcast 1 - Dubbel verdienen: wapenexport en
grensbewaking. Een gesprek met Linda Polman, auteur van
“Niemand wil ze hebben” over vluchtelingenbeleid sinds
1938.
Podcast 2 - De wapenlobby en de militarisering van de
Europese Unie. Een gesprek met Bram Vranken
(Vredesactie) over hoe de wapenindustrie het Europees
defensiebeleid kaapt.
Podcast 3 - Oorlog, wapenindustrie en fossiele economie.
Een
gesprek
met
Wendela
de
Vries
over
klimaatverandering en de reactie daarop van krijgsmacht
en wapenindustrie.
Podcast 4 - Shell in Nigeria - armed protection of oil
extraction An interview with Taiwo Feyispo from the
Africa Roots Movement on the role Shell and western arms
exports played in the exploitation and repression of the
Nigerian people.
Meet-up 1 – Dubbel verdienen:
wapenexport en grensbewaking
ACU Utrecht
Meet-up 2 – De wapenlobby en de
militarisering van de Europese Unie
Grand Café Utopie Den Haag
Meet-up 3 – Oorlog tegen klimaat;
wapens, krijgsmacht en
klimaatverandering
In het kader van de serie Nature's
Narrative van Pakhuis de Zwijger
Amsterdam (zie foto)

Europees Netwerk tegen Wapenhandel (ENAAT)
Samen voor een vreedzaam Europa
Samen met andere Europese groepen tegen wapenhandel
ondersteunt Stop Wapenhandel het Brusselse project van het
European Network Against Arms Trade (ENAAT). De nieuw
gekozen leden van het Europees Parlement moesten meteen na
hun aantreden in 2019 beslissen over financiering van
wapenonderzoek. Het ENAAT zorgde dat ze kritische
informatie ontvingen en organiseerde een open brief met een
andere bezorgde Brusselse vredes- en mensenrechtengroepen.
We namen deel aan een conferentie
in Brussel georganiseerd door de
Groenen/EFA in het Europees
Parlement over de toenemende
invloed van de wapenindustrie (zie
foto).
Ook gingen we in debat
met
medewerkers van de Europese
Commissie over Defensiefonds en de
gevolgen voor wapenexport.
Expertmeetings
Voor een gedegen onderbouwde visie is het goed om vanuit
verschillende deskundigheden naar vraagstukken te kijken.
Daarom heeft Stop Wapenhandel een tweetal expertmeetings
georganiseerd waarbij wetenschappers en activisten met elkaar
in gesprek gingen om van elkaars kennis en ervaring te leren.
Expertmeeting wapenhandel en ontwikkeling
Europese landen zeggen dat productie van wapens van belang
is voor hun veiligheid, maar staan wapenexport toe om
investeringen van de wapenindustrie rendabel te maken, ook
als dat gaat ten koste van vrede en mensenrechten. Net als
ontwikkelingshulp wordt oorlog door deze regering gezien als
een verdienmodel.
Expertmeeting wapenhandel en klimaat
Klimaatverandering is geen veiligheidsprobleem maar een
verdelingsprobleem.
Conflicten
ontstaan
niet
door
klimaatverandering, maar doordat de meest kwetsbare groepen
het meest lijden onder milieu- en klimaatschade. Om
conflicten te voorkomen moeten we geen gewapende
ordehandhavers sturen maar een rechtvaardig klimaatbeleid
voeren, waarbij de sterkste schouders en de grootste vervuilers
de meeste kosten dragen.

Protest tegen wapenlobby
De lobbygroep van de Nederlandse
wapenindustrie organiseerde samen met
de Rijksdienst voor Ondernemers een
voorlichtingsbijeenkomst voor bedrijven
over
Europese
subsidies
voor
wapenproductie. Defensie stelde hiervoor
ruimte
ter
beschikking
in
de
Kromhoutkazerne in Utrecht.
Stop Wapenhandel vindt dat Europese
subsidies
moeten
gaan
naar
duurzaamheid. Klimaatverandering is de
grootste bedreiging van onze veiligheid
en toekomst.
Daarom organiseerden we protest onder de leus EU geld
voor klimaat, niet voor wapens! (zie foto). Voorafgaande
daaraan was een informatieavond georganiseerd met
nieuwkomers en buurtbewoners in de nabijgelegen
Voorkamer.
En verder
Als onderdeel van de week Week Tegen Racisme namen
we deel aan het debat Ge/vlucht door Europa van Pakhuis
de Zwijger, samen met onder meer vluchtelingen- en
mensenrechtengroepen.
We namen deel aan een manifestatie over 30 jaar VNkinderrechtenverdrag,
georganiseerd
door
mensenrechtengroepen in Eindhoven.
We spraken bij een debatmiddag over kernwapens van
Kerk & Vrede en over wapenexporten naar Jemen op een
Vredesdag van de SP.
Aansluitend bij ons doorlopende onderzoek naar
militarisering van grenzen namen we deel aan twee
Brusselse bijeenkomsten met diverse migratie- en
mensenrechtenorganisaties over nieuwe EU-plannen op dit
vlak.
We spraken over de militarisering van grenzen en de rol
van de wapenindustrie bij het 2.Dh5-Festival voor
Wereldversleutelaars, bij een seminar van het Network No
to War - No to NATO, en in twee workshops tijdens het No
Border Camp in Wassenaar.

Samen met Stop the War on Migrants schreven we een
brief aan het Rode Kruis waarin we opriepen de
sponsorsamenwerking met wapengigant Airbus te staken.
We spraken bij een solidariteitsdemonstratie voor kapitein
Carola Rackete van SeaWatch, die werd gearresteerd toen
ze opgepikte vluchtelingen aan land wilde brengen.

In 2019 schreven we 21 artikelen voor Nederlandse en internationale media
Europese verkiezingen en de militarisering van de
EU – Vredesspiraal nr. 1
Europese wapenindustrie hoeft echt geen subsidie Joop.nl 30 januari
AIV-advies is cadeautje voor wapenindustrie –
ProcesNieuws maart
Economie en geweld deel I en II (i.s.m Greetje
Witte-Rang van het Platform Duurzame en Solidaire
Economie) – Vredesmagazine nr. 1 en 2
De doden aan de grenzen van Europa zijn geen
ongeluk – Mo* Mondiaal Nieuws 2 april
Oorlog blijft verdienmodel - Parool Hoogste Woord
26 april
Rotterdam doorvoerhaven Tsjechische munitie voor
oorlog en repressie – Vredesspiraal nr. 2
Verzet tegen de Europese wapenlobby is nodig –
Joop.nl 22 mei
Rode Kruis, beëindig samenwerking met wapengigant
Airbus (ism Stop the War on Migrants) - Joop.nl 6 juni
Kernwapens en machtspolitiek – Buiten de Orde juni
Russia, radicals en refugees, een potentiële goudmijn Grenzeloos juni
Acties tegen wapenhandel voor oorlog Jemen ProcesNieuws juli
Europese grensmuren zijn goudmijn voor militaire en
security-industrie - Sargasso november
Klimaatrechtvaardigheid – Solidariteit 29 september
Europe's multi-billion border budget is a bonanza for the
security industry - OpenDemocracy 8 november
Veiligheidsbeleid gekaapt door militair-industrieel complex
– Joop.nl 15 november
Productie nieuwe kernwapens Volkel uitgesteld ProcesNieuws - november
The deadly profits from EU border walls - Debating
Development Research 21 november
Klimaatgeneraal – NRC opinie 3 december

Onderzoek
Al onze onderzoeken worden online gepubliceerd op
www.stopwapenhandel.org/rapporten. Enkele onderzoeken
verschijnen ook in gedrukte vorm.
Onderzoek Terugblik op 5 jaar Europees beleid: Grens- en
migratiepolitiek i.s.m. Vredesactie
Onderzoeksrapport The Business of Building Walls
Onderzoek Fossiele oorlog; over klimaatverandering,
militarisme en wapenhandel / Fossil wars, arms trade and
climate justice
Onderzoek Munitiedoorvoer naar VAE – mogelijke inzet in
Jemen
Factsheets en infographics EU-geld voor wapenindustrie /
EU money for arms industry i.s.m. European Network
Against Arms Trade
Onderzoek Wapens ondermijnen het ontwikkelingsbeleid
Onze onderzoeken leiden regelmatig tot Kamervragen, in
2019 onder meer over de doorvoer van Tjechische munitie
via de Rotterdamse haven naar de Verenigde Arabische
Emiraten, die betrokken zijn bij de oorlog in Jemen. Er was
veel belangstelling van (internationale) media voor een al
wat ouder rapport over wapenhandel met Turkije.
Media
In Nederland werd door media 20 keer verwezen naar
onderzoek van Stop Wapenhandel. Een selectie:
Europese wapenhandel onder het vergrootglas, ook
Nederland speelt een rol – Thomas Mulder, KRO-NCRV
Pointer, 11 april 2019
Achter de schermen bij de wapenlobby, die kansen ruikt nu
de EU op grote schaal militaire programma’s financiert –
Lennart Hofman, De Correspondent, 17 juni 2019
Europa’s Afrikabeleid militariseert – Bram Vermeulen,
NRC, 6 augustus 2019
Migratie vormt een groeimarkt voor de wapenindustrie –
De Nieuws BV, Radio 1, 8 augustus 2019
Opschorten wapenleveranties aan Turkije doet grote
Nederlandse defensiebedrijven geen pijn –
Heiko Jessayan, Financieel Dagblad, 16 oktober 2019
Internationale media
Naar de onderzoeksgegevens van Stop Wapenhandel werd
veelvuldig gerefereerd in internationale media, waaronder
EUaktiv, TAZ, La Vanguardia, The Nation, Independent,
New York Times, EU Bulletin, Tagesspiegel. In totaal werd
in 2019 in 50 publicaties van onze onderzoeksgegevens
gebruik gemaakt.

