
Eindhoven, 22 juni 2020

Betreft: aandacht voor wapenexport in verkiezingsprogramma 2021.

Aan de opstellers van de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede 
Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.

L.S.

De uitslag bij de verkiezingen op 17 maart 2021 zal in hoge mate bepalen welke 
regering er dan aantreedt, maar vooral ook hoe die regering democratisch 
gecontroleerd gaat worden. Die regering gaat over de Nederlandse binnenlandse 
zaken, maar is ook in veel gevallen mede bepalend voor oorlog en vrede in het verre 
buitenland; bepalend voor hoe dun de vrede, hoe ellendig een oorlog zal zijn.

Nederland behoort al jaren tot de grotere wapenexporteurs in de wereld. Volgens
cijfers van het gerenommeerde Zweedse onderzoeksinstituut SIPRI nam Nederland
over  de  afgelopen  tien  jaar  de  tiende  plaats  in  op  de  lijst  van  grootste
wapenexporteurs.1 En dat Nederlandse aandeel in de wapenhandel neemt toe. En
die toename is Nederlands beleid. De wereldwijde wapenspiraal is het gevolg van
o.a. Nederlands beleid.

De geschiedenis leert ons al eeuwen dat schade door wapens definitief is en 
vermeende winst slechts tijdelijk is. Eén op de zes kinderen groeit nu op in een 
oorlogssituatie 2. De lichamelijke en geestelijke schade daarvan werkt hun gehele 
leven door en soms zelfs meerdere generaties. Het aantal zware geweldplegingen 
tegen kinderen ging de laatste tien jaar van tien-  naar vijfentwintigduizend.

Helaas worden dit soort zaken niet in beeld gebracht bij de Nederlandse 
verkiezingen. Althans in de kieswijzer 2017, bij de vorige Tweede 
Kamerverkiezingen, werd hierover met geen woord gerept. En dat kwam omdat er in 
de verkiezingsprogramma’s van alle partijen niet of nauwelijks over dat thema werd 
gesproken.

Dat zou wat ons betreft moeten veranderen. Geen enkele zichzelf respecterende 
politieke partij zou dit onderwerp onbesproken mogen laten.

Wij roepen de politieke partijen dan ook op om hun standpunt over de 
Nederlandse wapenhandel te formuleren in hun verkiezingsprogramma voor de
Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Dat zou naadloos aansluiten bij 
SDG 16 van de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN: “Peaceful, just and 
inclusive societies are necessary to achieve the Sustainable Development 
Goals”. 

Wij reiken u hierbij graag vijf concrete aandachtpunten aan:

1. Het overheidsbeleid van het bevorderen van de Nederlandse wapenhandel zou 
moeten stoppen.

1 http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/toplist.php
2 https://resourcecentre.savethechildren.net/node/16784/pdf/ch1413553.pdf
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2. De wapendoorvoer over Nederlands grondgebied moet tot een minimum beperkt 
worden binnen de huidige afspraken. Nieuwe afspraken daarover dienen strenger te 
zijn. 

3.Preventie: Alle handelsafspraken en gepatenteerde ontwikkelingen dienen te 
voldoen aan een humanitaire raamafspraak en, liefst in goed overleg met het 
bedrijfsleven, tijdens de uitvoering door periodieke audits door de overheid 
gecontroleerd te worden. 

4. Geen wapenexporten naar mensenrechtenschenders.

5. Ex-post-controle op wapenexporten.

Deze punten zijn in de bijlages 1 tm 5 nader uitgewerkt.

Wij hopen van harte dat dit onderwerp uw grote aandacht mag hebben. Wij staan te 
allen tijde open voor eventueel overleg.

Met hoogachting en vriendelijke groeten,

Samenwerkende Eindhovense Vredesorganisaties,

Stichting Vredesburo Eindhoven (correspondentieadres: info@vredesburo.nl)

Stichting Eindhovens Vredescentrum

Platform Levensbeschouwing en Vrede regio Eindhoven

The Knotted Gun voor het gebouw van de Verenigde Naties in New York is het 
symbool van de aldaar afgesproken taak van alle regeringen, parlementen en hun 
kiezers om de wapenhandel af te remmen.


