
 
Symposium Bewapening en Ontwapening 
op 21 maart 2013 vanaf 14.00 uur in zaal 4 van het  
Auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven  
 
Het symposium vormt het sluitstuk  in een samenhangende serie van 3 symposia 
over wereldproblemen, die leiden tot conflicten en oorlogen. De organisatie is in 
handen van vrijwilligers van de Stichting Vredescentrum Eindhoven en wordt 
gesteund door de Stichting Vredesburo Eindhoven, de Hoogstraatgemeenschap 
waartoe de werkgroep ‘De Vierde Kamer’ behoort en de Universiteitscommissie  
‘Technologie  voor Ontwikkeling’ van de TU/e. 
 
Wij willen niet alleen informatie verschaffen, maar vooral ook het inzicht vergroten 
in mondiale problemen en de mogelijkheden om tot een oplossing van die 
problemen te komen. Dat laatste op basis van actieve participatie door velen. 
 
De onderwerpen voor het derde symposium ziin als volgt: 
-de omvang en de aard van de nucleaire, chemische, biologische en conventionele  
  bewapening in de wereld en de relatie tussen bewapening enerzijds en conflicten,  
  handel en economie anderzijds  
-toelichting op het tot nu toe in het kader van de Verenigde Naties en anderszins 
verrichte werk  gericht op ontwapening  
-toekomstige oplossingen via mentaliteitsverandering en internationale bindende  
 afspraken en verdragen. 
 
Het doel van de symposia is om via de deelnemers invloed uit te oefenen op leidende  
maatschappelijke gremia, onderwijsinstellingen en beleidsmakers op landelijk en 
lokaal niveau om zodoende beweging te instigeren in de oplossing van mondiale 
problemen. De organisatoren richten zich hierbij op studenten en medewerkers van 
de TU/e en van andere onderwijsinstellingen in de regio Eindhoven en elders, 
vertegenwoordigers van landelijke en locale overheden, politici, zoals de leden van 
gemeenteraden, geëngageerde burgers, zoals leden van maatschappelijke groepen en 
de vredesbeweging. 
 
Voor het derde symposium zijn wederom twee sprekers van zeer hoog niveau  
uitgenodigd. Zij houden ieder een inleiding van ongeveer 20 minuten, daarna volgt 
een discussie tussen hen onderling en met het publiek. Op deze wijze zullen de 
deelnemers geprikkeld worden om de resultaten van het symposium in de 
samenleving uit te dragen. 
 

Programma 
14.00               Welkomswoord van het bestuur van SVE  
14.03               Opening door de dagvoorzitter Caecilia van Peski 
14.10               Miriam Struyk, teamleider Veiligheid en Ontwapening,  
                        IKV Pax  Christi 



14.30               Tomas Baum, directeur Vlaams Vredesinstituut   
14.50               Discussie tussen de sprekers 
15.30               Discussie tussen de sprekers en alle deelnemers 
16.45               Sluiting door de dagvoorzitter 
16.55               Dankwoord van het bestuur van SVE 
17.00-17.45     Receptie in de Senaatszaal. 
 

Miriam Struyk 
Teamleider Team Veiligheid en Ontwapening van IKV Pax Christi 
 

 
Miriam Struyk startte haar vredeswerk in Bosnië en Kosovo in begin jaren negentig 
en het onderwerp ‘bescherming van burgers in conflictgebieden’ heeft haar nooit 
meer losgelaten. Sinds enkele jaren is ze teamleider ‘Veiligheid en Ontwapening’ bij 
IKV Pax Christi. Een team dat werkt aan humanitaire ontwapeningsprocessen en 
aan ondersteuning van lokale initiatieven in landen als Zuid Soedan of Syrië. Zelf 
was ze leidend in het werk van de wereldwijde Cluster Munitie Coalitie die aan de 
wieg stond van het clustermunitie verdrag uit 2008. Ze zit in het bestuur van diverse 
internationale netwerken zoals de Cluster Munitions Coalition, de International 
Coalition to Ban Landmines, het International Network on Explosive Weapons en 
een netwerk in oprichting: de Stop Killer Robots Campaign. 
 
Wapens zijn helaas soms nodig om burgers te beschermen, maar 
duidelijke regels en accountability zijn dit ook. Daar waar wapens per 
definitie burgers niet kunnen beschermen (doordat ze niet proportioneel of 
discriminatoir zijn) moet het gebruik en de productie internationaal 
verboden worden. Ook kan een goed internationaal wapenhandelsverdrag, 
onderhandelingen vinden plaats in maart 2013, er toe bijdragen dat 
wapens minder gemakkelijk in handen komen van regimes die 
mensenrechten schenden. De laatste jaren zien we een groeiende 
samenwerking tussen staten en civil society om bepaalde wapensystemen 
ter discussie te stellen (drones), te verbieden (clustermunitie), hoger op de 
agenda te krijgen (nucleaire wapens). Internationale netwerken van 
onderzoekers en activisten spelen hierbij een steeds grotere rol. Hoe 



krijgen zij dit voor elkaar? Hoe kom je van verontwaardiging tot 
verdrag?Aan de hand van enkele voorbeelden uit eigen werk licht ik dit 
toe.   
 
Thomas Baum 
Directeur Vlaams Vredesinstituut  
 

 

Tomas Baum studeerde wijsbegeerte, toegepaste ethiek en internationale 
betrekkingen. Zijn onderzoeksinteresse betreft gangbare karakteriseringen van 
vrede die democratische, culturele, institutionele en kosmopolitische elementen 
bevatten. Vanuit dit perspectief reflecteert hij niet alleen over oorlog en vrede, maar 
ook over de verhouding tussen het lokale en het mondiale, idealen en werkelijkheid, 
moraal en politiek. 

Als directeur en onderzoekscoördinator van het Vlaams Vredesinstituut vertaalt hij 
het onderzoek van het instituut binnen de programma's 'Wapenhandel en -
productie' en 'Vrede en samenleving' naar verschillende beleidsniveaus, de media en 
andere fora.  

Onder de titel “De regulering van de handel in strategische goederen: een 
globale uitdaging” zal ik de handel in vuurwapens, militair materieel en 
onderdelen van massavernietigingswapens bespreken. De handel in deze 
goederen vormt een reëel veiligheidsrisico en daarom wordt de handel in 
deze goederen gecontroleerd door de overheid: veiligheidsdimensies, 
economische belangen en ethische principes zijn belangrijke parameters 
voor de beoordeling van de opportuniteit van wapenexport. De Europese 
Unie tracht hier een geharmoniseerd beleid te realiseren en ook op het 
niveau van de Verenigde Naties geniet deze problematiek veel aandacht. 



Na een uiteenzetting over het regulerend kader, werk ik enkele 
praktijkvoorbeelden uit.  
 

Caecilia van Peski 
Onafhankelijk diplomaat, deskundige op het gebied van internationale 
betrekkingen. 

 
In het najaar van 2009 werd Caecilia van Peski door de toenmalige minister van 
Buitenlandse Zaken benoemd tot VN Vrouwenvertegenwoordiger. In die 
hoedanigheid sprak zij de 65ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 
New York toe met als onderwerp “Deepening Democracy”.  
Sinds 2002 wordt Caecilia van Peski regelmatig uitgezonden als internationaal 
verkiezingswaarnemer. Haar laatste buitenlandse plaatsing bracht haar naar de 
Georgische Republiek als deskundige op het gebied van mensenrechten. 
Bestuurlijk is Caecilia van Peski onder meer betrokken bij de Nederlandse 
Vereniging voor de Verenigde Naties, het IKV en de Stichting Vredes -
Wetenschappen (Raad van Advies).  
 

  
 
Na het symposium zullen de uitkomsten en resultaten van het symposium verspreid 
worden via internet en persberichten. Tevens vindt  verbinding plaats met de 
resultaten van de vorige symposia in september en november 2012. 
  
Contact: Stichting Vredescentrum Eindhoven/Vredesburo Eindhoven, Grote Berg 
41, 5611 KH Eindhoven, tel.040-2444707, p.p.j.m.schram@tue.nl  
www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl 
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