Inventarisatie wapenstandpunten in
verkiezingsprogramma’s
We hebben zoveel mogelijk de teksten uit de programma’s gebruikt daardoor is er
verschil van opmaak

VVD
Versterking van onze krijgsmacht. Een sterker Europa tegenover China en andere
machtsblokken. Voorwaarden aan ontvangers van ontwikkelingshulp.

PvdA
We verhogen het defensiebudget. Dit past bij de grondwettelijke opdracht om de
internationale rechtsorde te beschermen en de noodzaak om taken binnen de NAVO en
de EU naar behoren uit te voeren. We investeren in de krijgsmacht, de mannen en
vrouwen die ons veilig houden, en in het kunnen uitvoeren van missies. Daarbij horen
goed opgeleid en divers personeel, met een fatsoenlijk salaris en voldoende collega’s.
We houden vast aan de afgesproken norm van 0,7 procent van het BNP voor
ontwikkelingssamenwerking. Ook in tijden van economische krimp zetten we in op
wereldwijde duurzame ontwikkeling. We richten ons op de meest kwetsbare en
gemarginaliseerde mensen.

D66
Hoe vrij zijn we, als onze waarden en belangen onder druk staan in de wereld?
Nederland is een open en veilig land. Maar dat is niet vanzelfsprekend.
VERKIEZINGSPROGRAMMA 2021
Internationale afspraken, mensenrechten en de democratische rechtsstaat – met vrije
verkiezingen, pers, onafhankelijke rechters en rechten van minderheden – staan
wereldwijd steeds verder onder druk. Onder President Trump kozen de Verenigde
Staten een eigen, naar binnen gerichte koers. China en Rusland laten zich steeds meer
gelden op het wereldtoneel. En internationale dreigingen zijn steeds vaker ‘hybride’,
zoals via desinformatie en cyberaanvallen.
Ondertussen is de noodzaak om internationaal afspraken te maken enorm. In 2050 zijn
er 10 miljard mensen op de wereld; 2 miljard meer dan nu. Zij hebben toegang tot
voedsel nodig, zij willen leven en werken, zich ontplooien en voor hun families
zorgen. In deze wereld moeten landen met elkaar samenwerken om te zorgen voor een
gezond en veilig klimaat, voor internationale veiligheid en voor het in goede banen
leiden van migratie.
Dat is in het belang van ons allemaal. Want het buitenland is steeds meer het

binnenland. Dat wisten we al. Maar de wereldwijde coronacrisis heeft ons nogmaals
laten zien hoezeer de wereld in de 21e eeuw met elkaar verbonden is.
Ontwikkelings-samenwerking: goed voor de wereld, goed voor Nederland
D66 is ervan overtuigd dat Nederland met een open blik naar de wereld moet kijken.
Als relatief klein land met een open economie en een open samenleving, zijn we in
hoge mate afhankelijk van de ontwikkelingen in de wereld.
Ruim een derde van ons nationaal inkomen komt direct voort uit handel en ruim
driekwart van onze export gaat naar andere EU-lidstaten. Arbeidsmigranten, die
verreweg het grootste deel uitmaken van de totale migratie, hebben we keihard nodig
voor onze (kennis-)economie en in onze vergrijzende samenleving.
D66 staat voor de rijke traditie van internationale samenwerking en de wereldse blik
die zo goed bij ons als handelsland past. Niet voor niets bevat onze Grondwet de
belofte – uniek in de wereld – dat Nederland zich inzet voor het bevorderen van de
internationale rechtsorde.
Samen sterker in een veranderende wereld
Voor D66 begint die internationale samenwerking – vanzelfsprekend – in Europa. Als
gevolg van de verschuivingen op het wereldtoneel is Europa kwetsbaarder geworden.
Samen met andere landen in de Europese Unie hebben wij een stem in de wereld.
In de Europese Unie zorgen we voor bescherming van onze vrijheden en veiligheid, en
vergroten we die van anderen. Samen kunnen we ons grondgebied en onze belangen
verdedigen. Kunnen we zorgen voor veilige routes om arbeidsmigranten een kans te
geven en humane opvang voor vluchtelingen. We voorkomen conflicten, maar grijpen
in waar nodig.
Want D66 gelooft dat de nationale staat zijn eigen rechtsorde alleen kan beschermen in
samenwerking met anderen. D66 kiest voor invloed op die grensoverschrijdende
samenwerking. Voor invloed in Europa, en in de wereld.
Sterk Europa, sterk Nederland
Dit betekent dat we lef moeten tonen en nieuwe stappen moeten zetten in de Europese
samenwerking – vooral waar het gaat om klimaat, migratie, energie, veiligheid en de
economie.
De COVID-19 pandemie heeft niet alleen een gezondheidscrisis veroorzaakt, maar
ook een historisch diepe economische recessie. Bovenop onze nationale agenda zetten
we ook in de Europese Unie volop in op duurzaam economisch herstel. En dus zet D66
de Europese Green Deal en de digitale transitie centraal.
Tegelijkertijd kan de Europese Unie zelf niet stilstaan. In de EU worden grote

besluiten genomen die ons allemaal raken. D66 streeft daarom naar een
verdragswijziging om de Unie slagvaardiger te maken, met een sterke democratische
positie voor het Europees Parlement en de nationale parlementen.
D66 wil investeren in onze veiligheid: in politiemensen, inlichtingen- en
veiligheidsdiensten en in terrorismebestrijding. Om nieuwe ontwikkelingen het hoofd
te bieden, zoals digitale misdaad of het misbruiken van onze data, moeten we de
rechtsstaat ook online tanden geven.
Nederland koploper in technologie.

CDA
Het CDA wil meer geld voor ons leger. We vinden dit belangrijk, omdat het leger ook
in de 21e eeuw nog hard nodig is. Daarom zijn een goed salaris, betere kazernes en het
beste materieel nodig. Ook krijgt het leger steeds meer taken, bijvoorbeeld om
Nederland te beschermen tegen aanvallen op ons internet en spionage door andere
landen.

Christenunie









Meer defensie-uitgaven. De ChristenUnie wil dat de defensie-uitgaven de
komende jaren toegroeien naar het Europese gemiddelde van 1,5% van het BBP. Om
op termijn te voldoen aan de 2% norm van de NAVO wordt een meerjarenplan
opgesteld.
Beter loon voor militairen. De investering die de ChristenUnie doet in
defensie komt ook ten goede aan verbetering van het salarisgebouw van militairen.
Goede veteranenzorg. De ChristenUnie erkent dat militairen en hun omgeving
persoonlijke offers brengen. De samenleving heeft een verplichting om te zorgen voor
goede ondersteuning van militairen, hun thuisfront en veteranen. Dit komt tot uiting in
een goed personeelsbeleid en veteranenzorg/beleid. De nazorg voor uitgezonden
militairen valt niet onder het budget van Defensie, maar van VWS: de zorg voor hen
gaat ons allen aan en is van groot belang.
Geestelijke verzorging binnen Defensie handhaven. De ChristenUnie spant
zich in voor de handhaving van geestelijke verzorging voor militairen, omdat zij belast
zijn met het hanteren van dodelijke wapens en keuzes over gebruik van geweld. Deze
geestelijke verzorging is van belang vanuit het oogpunt van (na)zorg voor militairen en
als onderdeel van ethische en morele vorming voor militairen.
Taakspecialisatie. De samenwerking in NAVO- en EU-verband wordt versterkt
door gezamenlijke ontwikkeling en aanschaf van materieel en taakspecialisatie.
Nederland zet in op schaarse en hoogtechnologische capaciteiten, om op te kunnen
treden tegen dreigingen vanuit het cyberdomein en hybride dreigingen.















Taakspecialisatie mag overigens niet ten koste gaan van het vermogen tot nationale
bijstand, om op te treden bij crises, aanslagen en calamiteiten.
Investeren in cyberveiligheid. Cyberveiligheid is essentieel om Nederland te
beschermen tegen diefstal van militaire technologie, spionage en het hacken van vitale
infrastructuur (zoals waterkering) en wapensystemen. Nederland is goed in
cyberveiligheid, om dit te blijven is een forse investering vereist in het Cyber Defensie
Commando en nauwe samenwerking met de private sector om de technologische
ontwikkelingen op de voet te volgen.
Heldere uitgangspunten bij missies. Aan de inzet van de krijgsmacht ten
behoeve van missies ligt een adequaat volkenrechtelijk mandaat ten grondslag. Voor
de ChristenUnie is een kernvraag in de besluitvorming over deelname aan
internationale missies hoe deze kan bijdragen aan vrede, veiligheid en herstel van de
rechtsorde. De principes van de rechtvaardige oorlog moeten hooggehouden worden –
ook bij mogelijk gebruik van autonome wapens.
Voorkom militarisering van veiligheid. Veiligheid wordt niet slechts bereikt
met militaire middelen. Internationale inzet van de krijgsmacht gebeurt binnen een
doordachte geïntegreerde benadering, in nauwe samenwerking met buitenlandse
zaken, justitie en ontwikkelingssamenwerking. Hierbij is een lange termijn
commitment met specifieke aandacht voor (weder)opbouw en conflictpreventie en
civiel-militaire samenwerking het uitgangspunt.
Geen private defensie. De ChristenUnie is beducht voor commerciële
belangen in het veiligheidsdomein. Er zijn steeds meer private actoren actief in het
veiligheidsdomein, bijvoorbeeld bij de beveiliging van koopvaardijschepen. De
ChristenUnie vindt het belangrijk dat overheden aanspreekbaar blijven en het
alleenrecht houden op de inzet van het geweldsinstrument.
Europees hoofdkwartier. De kracht van de Europese Unie ligt bij civiele
missies. Nederland moet deelname aan civiele EU-missies voor politie en justitie
aantrekkelijker maken. Voor het uitvoeren van gezamenlijke militaire operaties moet
het EU militair hoofdkwartier verder versterkt worden, in nauwe samenhang met haar
civiele tegenhanger. Nederland draagt bij aan voldoende bemensing van zowel het
civiele als militaire hoofdkwartier.
Europees Defensiefonds. In Europees verband investeren in materiaal is
kostenefficiënt en bevordert de interoperabiliteit. (Nationale) industriële defensie
belangen mogen niet leidend zijn in de prioritering van defensie-uitgaven. Het politiek
toezicht op dit fonds moet verbeterd worden.
Solidaire financiering EU-operaties. De ChristenUnie is voor een meer
doelmatige en solidaire financiering van EU militaire operaties en missies. We steunen
het voorstel voor een apart intergouvernementeel Europees budget voor het uitvoeren
van gezamenlijke EU militaire operaties en support voor missies van de VN en
Afrikaanse Unie. Parlementaire controle op dit fonds moet gewaarborgd worden.

Bij1
VREDE, ZELFBESCHIKKING EN INTERNATIONALE RECHTVAARDIGHEID
1 Nederland trekt zich terug uit alle internationale conflicten en steunt verzet tegen
imperialistische uitbuiting en onderdrukking.
2 Nederland zoekt toenadering tot landen die hun internationaal beleid baseren op
vrede, internationale rechtvaardigheid en zelfbeschikkingsrecht van volkeren.
3 Wie oorlog voert onder valse voorwendselen, krijgt te maken met politieke en
economische gevolgen. We dwingen herstel af van humanitaire, infrastructurele en
psychologische schade. Er wordt humanitaire hulp geboden aan bewoners van landen
waar oorlog wordt gevoerd op onterechte gronden. Wij maken een onderscheid tussen
de politieke regimes en de bewoners van een land.
4 We krimpen onze krijgsmacht in om uiteindelijk de krijgsmacht te vervangen door
een civiele hulporganisatie. In het geval van een noodsituatie bevorderen we de
uitwisseling van gespecialiseerde hulp tussen landen.
5 Nederland trekt zich terug uit de imperialistische NAVO en neemt niet meer deel aan
NAVO-oorlogen. De door de NAVO verplicht gestelde uitgavengroei aan
defensiedoeleinden wordt ongedaan gemaakt. De vrijgekomen gelden gaan sociale
doeleinden dienen.
6 Nederland handelt bij voorkeur in VN-verband, met wederopbouw, vredesbewaring
en vredesbewaking als oogmerk. Deze operaties mogen niet dienen voor het opzetten
van scheve handelsrelaties tussen het betreffende land en het Nederlands bedrijfsleven.
Aan noodhulp worden geen voorwaarden verbonden.
7 Nederland neemt niet deel aan een Europees leger en behoudt de zelfbeschikking
over eigen troepen.
8 Er komen ruimhartige genoegdoening en herstelbetalingen aan slachtoffers van
Nederlandse acties overzee.
9 We stellen stevige straffen in voor huurlingen die meevechten in buitenlandse
oorlogen. We monitoren alle uitreizigers die zich aansluiten bij gewelddadige groepen
in het buitenland, waaronder het Israëlisch leger.
10 Strijders die zich aansluiten bij buitenlandse strijd ter verdediging van de waarden
van vrijheid en zelfbeschikking van volkeren worden beschermd.

FVD
Defensiebudget ophogen naar 2% van het BBP.
• Passende arbeidsvoorwaarden voor militairen, waaronder het dichten van het AOWgat.
• Speciale garantieregeling vanuit het Ministerie van Defensie om behalve basissalaris
ook variabele toeslagen als basis te hanteren voor hypotheekfinanciering voor
militairen, waardoor de leencapaciteit sterk wordt vergroot.

• Respect en waardering voor onze veteranen; meer aandacht voor PTSS en andere
aandoeningen ten gevolge van buitenlandse missies.
• Gegarandeerde inzetbaarheid van goed materieel voor oefeningen.
• Uitbreiding Koninklijke Marechaussee om de grenzen beter te bewaken.
• Uitbreiding Nationale Reserve.
• Nederlandse defensie-industrie meer betrekken bij aanschaf, onderhoud en
ontwikkeling van materieel.
• Nooit toestaan dat de inzet van onze militairen door de EU wordt bepaald.

PVV
Volgens de PVV moeten het defensie- en politiebudget fors worden verhoogd.

GroenLinks
VOOR VERANDERING IN EUROPA Dat andere Europa vraagt ook een ander
Nederland. Tijdens de coronacrisis bleek weer eens hoe kortzichtig eigenbelang de
boventoon voert bij het kabinet-Rutte. Nederland koppelde noodzakelijke financiële
steun voor landen die hard waren getroffen door corona aan eisen die leiden tot meer
werkloosheid en armoede daar. Dat is niet alleen oneerlijk, het is ook economisch
dom. De Nederlandse economie is gebaat bij investeringen en bij welvaart in andere
Europese landen. Europese solidariteit is goed voor ons allemaal.
1. Om uit de coronacrisis te komen, investeert de Europese Unie in de economie
en de banen van de toekomst. De Europese Green Deal en de Digitale Agenda
vormen daarvoor een goede basis. Nederland zet zich in voor Europese
steunpakketten, met sociale en groene voorwaarden, voor landen die door
corona in grote problemen zijn gekomen. We werken aan het versoepelen van
de strenge Europese begrotingsregels in deze crisistijd, waardoor landen meer
ruimte krijgen om te investeren in hun economie.
2. De toekomst van Europa is groen. Er gaan geen Europese subsidies meer naar
fossiele energie en uiterlijk in 2030 zijn alle kolencentrales in de Europese Unie
dicht. De Europese Investeringsbank richt zich op groene innovatie, duurzame
energie en energiebesparing. De EU krijgt een supernet voor groene stroom om
schommelingen in het aanbod van groene energie op te vangen. De EU komt
met strenge regels voor hergebruik van grondstoffen en het verminderen van
afval. Hiermee bouwen we aan een circulaire economie met groene banen.
3. De Europese Unie moet socialer. Nederland spant zich in Europa in voor hogere
sociale standaarden en het versterken van de rechten van werknemers. Vrij
verkeer van werknemers mondt niet langer uit in uitbuiting van mensen. We
willen dat het Europees economisch- handels- en interne marktbeleid de
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publieke sector steunt en niet aanspoort tot marktwerking. Landen moeten vrij
zijn om hun publieke sector, zoals de zorg, niet aan te besteden op de markt.
Grote bedrijven gaan in Europa eerlijk belasting betalen. De basis voor het
betalen van winstbelasting wordt overal in de EU hetzelfde. Hierdoor gaan
landen niet meer onderling concurreren met te lage belastingtarieven en
voordeeltjes voor grote bedrijven. Grote bedrijven worden verplicht om in ieder
land waar ze actief zijn publiekelijk te rapporteren over de belasting die ze
betalen en de subsidies die ze krijgen.
De Europese rechtsstaat is niet onderhandelbaar. De Europese Unie treedt hard
op tegen landen waar de rechtsstaat wordt bedreigd, zoals Hongarije en Polen.
Zo nodig door het intrekken van subsidies of het aanspannen van procedures bij
het Europese Hof van Justitie. Het Hof krijgt meer bevoegdheden om in te
grijpen bij schending van fundamentele Europese waarden, waaronder
mensenrechten, democratie, vrijheid van pers en de onafhankelijke rechtspraak.
In het uiterste geval worden EU-landen die de rechtsstaat niet respecteren,
uitgesloten van stemmingen binnen de EU.
Nederland houdt zich aan de toetredingsafspraken die ze in de EU heeft
gemaakt. Dat betekent dat de toetredingsonderhandelingen met Albanië en
Noord-Macedonië worden gestart. Deze landen kunnen alleen toetreden als ze
voldoen aan de toetredingscriteria, zoals een sterke democratie, onafhankelijke
rechtspraak, bestrijding van corruptie en het garanderen van mensenrechten. In
het geval van een sterke verslechtering van deze criteria, zoals in Turkije,
worden de toetredingsonderhandelingen beëindigd.
De Europese Unie moet een sterker front vormen tegen de bedreigingen vanuit
landen als China en Rusland. Ook moet de EU onafhankelijker worden van de
Verenigde Staten, ongeacht wie er in het Witte Huis zit. Om het
buitenlandbeleid van de EU krachtdadiger en effectiever te maken, worden
nationale veto’s afgeschaft. Nederland investeert in nieuwe
bondgenootschappen met gelijkgezinde landen en regio’s, zowel binnen als
buiten de EU.
We werken aan een meer democratische Europese Unie. Het Europees
Parlement krijgt de mogelijkheid om zelf voorstellen te doen voor nieuwe
weten regelgeving. Besluitvorming in de Raad van Ministers wordt
transparanter door de standpunten van individuele landen openbaar te maken.
Er komt een Europese Wet openbaarheid van bestuur, die van openbaarheid van
documenten de regel maakt. Nederland krijgt een staatssecretaris voor Europese
Zaken.
We betreuren het dat het Verenigd Koninkrijk heeft gekozen voor een Brexit.
Toch blijft het Verenigd Koninkrijk een belangrijke partner voor de Europese
Unie en Nederland. We streven naar een eerlijk en groen handelsakkoord met
een gelijk speelveld, zonder een race to the bottom ten koste van mens en

planeet. We blijven de samenwerking zoeken met het Verenigd Koninkrijk op
mensenrechtengebied, versterking van de multilaterale wereldorde, veiligheid
en de aanpak van klimaatverandering.

50 plus
Internationale samenwerking is voor Nederland van groot belang. De NAVO blijft de
hoeksteen van het Nederlandse veiligheidsbeleid.
• Betere afstemming en méér taakspecialisatie binnen Europese krijgsmachten is een
belangrijk strategisch doel maar een ‘EU-leger’ is wat 50PLUS betreft niet aan de
orde.
• Veteranen verdienen blijvende waardering en erkenning. De subsidie van de
Rijksoverheid t.b.v. activiteiten van en voor veteranen blijft op peil.

Denk
Van defensie en oorlog naar conflictpreventie en vrede.
Nederland is van oudsher een land dat diplomatieke betrekkingen weet in te zetten om
conflicten te voorkomen. In een onstuimige wereld is dat ook hard nodig. Daarom wil
DENK dat:
•

De norm van 2% uitgaven van het Bruto Nationaal Product voor defensie van
tafel gaat. Dit doen we vooral door een streep te trekken door de aanschaf van
dure gevechtsmaterialen, zoals straaljagers, helikopters en onderzeeboten en
Defensie in te richten met het oog op conflictpreventie en vrede

•

Er een nationaal verbod komt op kernwapens. De Amerikaanse kernwapens
verdwijnen van ons grondgebied. Ook wil DENK een internationaal
kernwapenverbod bevorderen

•

De Nederlandse regering een eigenstandig besluit neemt over deelname aan
gewapende conflicten over de grens (artikel 100-procedure) in plaats van achter
grootmachten aan te lopen

•

Nederland vooroploopt om de internationale wapenhandel aan banden te
leggen. DENK wil strengere wapenembargo's voor landen die mensenrechten
schenden

SGP
Een geloofwaardig steentje bijdragen aan de NAVO vraagt om meer geld, de beste
mensen en het modernste materieel. Om opgewassen te zijn tegen de supersnelle en
vaak digitale oorlogvoering van de toekomst, investeert Nederland onder ander in
goede IT, (meer) F-35’s, gewapende drones, gevechts- en transporthelikopters, tanks
en raketverdediging.

Partij voor de Dieren
Nederland werkt niet mee aan gevechtsmissies, ook niet van de NAVO.
• Nederland behoudt de volledige zeggenschap over zijn eigen krijgsmacht. Er komt
geen Europees leger.
• Nederland koopt geen nieuw groot vechtmaterieel zoals straaljagers en duikboten.
• De leeftijd waarop onze militairen uitgezonden mogen worden op missies wordt
verhoogd van 18 naar 21 jaar.
• Defensie onthoudt zich op iedere wijze van het actief rekruteren van minderjarigen,
ook in het kader van voorbereidende militaire opleidingen.
• Het wapenexportbeleid wordt zo aangescherpt dat er vanuit Nederland en de EU
geen wapens geleverd worden aan repressieve en autoritaire staten die mensenrechten
schenden. Nederland zet zich – ook binnen de EU – in voor naleving van verdragen
tegen landmijnen en clustermunitie en voor wereld - wijde regulering van de
wapenhandel.
• Nederland ondertekent het VN-verdrag voor een verbod op kernwapens. Aanwezige
kern - wapens worden op korte termijn uit Neder - land verwijderd. Nederland werkt
samen met andere landen aan een universeel verbod op het gebruik van kernwapens.
• Nederland neemt het voortouw in de ontwikkeling van een internationaal juridisch
kader voor het gebruik van bewapende drones (onbemande vliegtuigen).
• Bij internationale humanitaire hulpoperaties wordt ook hulp aan dieren geboden.
• Het Nederlandse buitenlandse beleid is nu vaak gericht op handel en niet op het
opkomen voor mensenrechten. Nederland gaat zich uitspreken voor mensenrechten en
het recht op zelfbeschikking van onderdrukte volken, zoals de Papoea’s, Oeigoeren en
Tibetanen.

SP
De strategie van de permanente oorlog verlaten we. In plaats daarvan willen we een
nieuwe internationale veiligheidsstructuur onder leiding van de Verenigde Naties. De
NAVO moet niet meer opereren als een agressieve interventiemacht. We willen geen
nieuwe onderzeeërs, dat geld investeren we in onderwijzers. De JSF-vloot breiden we
niet uit. Nederlandse JSF-vliegtuigen krijgen geen nieuwe kernwapentaak.

We hervormen de krijgsmacht. Naast de verdediging van het eigen land kan die ook
worden ingezet voor vredestaken die worden uitgevoerd op basis van een VNmandaat. Ons land levert geen wapens meer aan landen waar de mensenrechten
worden geschonden. We ondertekenen het VN-verdrag voor het verbod op
kernwapens. Alle bestaande Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied
sturen we weer terug. 8 Mensen die werken bij defensie mogen niet het slachtoffer
worden van onverantwoord handelen van de defensieorganisatie. Er komt een fonds
voor de ondersteuning van slachtoffers van giftige stoffen. Alle veteranen, zeker zij
met een posttraumatisch stressstoornis (PTSS), hebben recht op een goede
ondersteuning en nazorg. Alle medewerkers van defensie moeten met 65 jaar met
pensioen kunnen. 9 We bieden altijd noodhulp, waar en wanneer dat nodig is. Geld
voor ontwikkelingshulp is niet bedoeld voor dure campagnes in ons land, maar moet
terecht komen in de ontwikkelingslanden. Om daar de zorg te verbeteren en de
infrastructuur te versterken. Door vakopleidingen bieden we jongeren én landen een
betere toekomst. We steunen landen in het behoud van de natuur en het ontwikkelen
van eigen klimaatbeleid.

Piratenpartij
Defensie
Conflictoplossing
De Piratenpartij wil speciale aandacht besteden aan de stabilisatie van conflicthaarden
en fragiele staten, aangezien hun instabiliteit een bron van problemen is voor de hele
internationale gemeenschap. Conflictoplossing moet gebaseerd zijn op respect voor het
internationaal recht, dat de basis vormt voor een vreedzame internationale
gemeenschap.
Militaire samenwerking
De Piratenpartij ondersteunt de gezamenlijke inspanningen om de lidstaten van de
Europese Unie te beschermen. Elke Europese krijgsmacht (bestaande of nieuw
gecreëerde) moet onder het toezicht en/of controle van het Europees Parlement staan.
Er moeten waarborgen zijn dat operaties onder Europese vlag niet tegen de wil van het
Europees Parlement worden ingezet.
Wapenhandel strikter reguleren
De Piratenpartij streeft naar een striktere regulering van de mondiale wapenhandel en
een verbod op wapenexport naar conflictgebieden. Om een vreedzamere wereld te
bereiken is strengere regelgeving in wapenhandel en -export nodig.
De Piratenpartij wil:


strengere regelgeving in wapenhandel;




betere uitwisseling van informatie over wapenexportvergunningen en
-weigeringen om te zorgen voor een samenhangend EU-wapenuitvoerbeleid;
uitvoer van wapens naar conflictgebieden via landen met minder strikte
wapenhandelsregulering verminderen.

Manipulatiebestendige Markering van Militaire Wapens
De Piratenpartij eist de toepassing van de VN-tool voor het markeren en volgen van
militaire wapens (kleine wapens). Alle kleine wapens voor militair gebruik
geproduceerd in de EU of buiten de EU onder licentie van een EU-fabrikant moeten op
een fraudebestendige manier worden gemarkeerd om ervoor te zorgen dat elk wapen
afzonderlijk kan worden geïdentificeerd.
De fraudebestendige markering maakt het mogelijk om transparant te volgen hoe
wapens illegaal worden geëxporteerd naar kritieke regio's. Met de mogelijkheid om de
wapens daadwerkelijk te traceren naar hun land van herkomst, zullen exporteurs en
fabrikanten die deelnemen aan illegale verkoop in verboden gebieden kunnen worden
geïdentificeerd.

Defensie en Technologie
Kunstmatige Intelligentie (AI)
De Piratenpartij is voorstander van het starten van onderhandelingen in het kader van
het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Bepaalde Conventionele Wapens over een
regelgevend instrument om “dodelijke autonome wapensystemen” (“Lethal
Autonomous Weapon Systems”) te verbieden, en wapens die doelen kunnen selecteren
en aanvallen zonder menselijk toezicht.
Verplicht open hardware en software op netwerkinfrastructuur
Netwerken moeten goed controleerbare open hardware en open software gebruiken
voor hun infrastructuur. Net zoals de water- en energie-infrastructuur dient deze nooit
onder controle van buitenlandse mogendheden te kunnen komen. Tevens voorkomen
we dat het geopolitieke conflict tussen de VS en China het internet in tweeën breekt.
Sluit internationaal verdrag over digitale oorlogsvoering
In overeenstemming met onze principes van technische ontwikkeling en transparant
gedrag van overheden, ondersteunt de Piratenpartij een internationaal verdrag over
cyberoorlogsvoering. Het verdrag verplicht de ondertekenaars ertoe om elk gebruik
van cyberwapens te melden. Onder cyberwapens vallen alle software en IT-systemen
die, via ICT-netwerken, gericht informatiesystemen of netwerken van zowel
buitenlandse regeringen als individuen volgen, manipuleren, tegenhouden, verstoren of
vernietigen. Daarnaast verbinden de ondertekenaars zich ertoe om de veiligheid van
civiele infrastructuur, zoals waterzuiveringsinstallaties, kerncentrales of het energienet,
niet te ondermijnen.

Ontwikkelingssamenwerking
De Piratenpartij wil met ontwikkelingshulp in de eerste plaats de positie van mensen
waar ook ter wereld versterken. Daarom willen we niet langer 'intellectueel eigendom'
uitbuiten, maar vrij en op gelijke voet kennis uitwisselen. Zo kunnen we lokale
economieën zelfstandiger en slagvaardiger maken. We willen ontwikkelingslanden niet
langer benadelen via oneerlijke handelsverdragen, maar een eerlijke kans geven via
eerlijke handel.
Gelijkwaardigheid tussen landen
Het huidige systeem van ontwikkelingssamenwerking staat gelijkwaardigheid tussen
landen in de weg. Het is de balk in het oog van het Westen. De Piratenpartij wil alle
mensen op de wereld gelijke kansen bieden om zich te ontplooien.
Ontwikkelingssamenwerking moet gericht zijn op het versterken van de positie van
burgers waar ook ter wereld en niet op het in stand houden van een
hulpverleningsindustrie.
Mensen slagvaardiger maken
Samen werken aan ontwikkeling kan alleen met het vrij en op gelijke voet uitwisselen
van kennis. Toegang tot informatie is essentieel, 'intellectueel eigendom' funest! We
willen daarom de lokale economieën versterken. Het uitgangspunt is dat we mensen
niet afhankelijk maken, maar slagvaardiger maken. Daarom moet informatie, kennis
en expertise ook voor mensen in ontwikkelingslanden zo gemakkelijk en breed
mogelijk toegankelijk zijn.
Delen van kennis
De bevolking in andere landen kan enorm profiteren van de overdracht van kennis en
expertise. Verspreiding van technologische kennis door middel van open source geeft
mensen en organisaties ook meteen de mogelijkheid om zélf met die technologie aan
de slag te gaan.
Soepele regels voor gebruik patenten
In alle landen moeten gepatenteerde technologieën voor de ontwikkeling van het land
en de bevolking zonder restricties gebruikt kunnen worden.
Bio-/farmaceutische patenten en ontwikkelingslanden
Patenten maken medisch onderzoek, behandelingen, therapie en medicijnen steeds
duurder. Burgers in landen met lage tot middeninkomens krijgen hierdoor geen
toegang tot adequate medische zorg.68) De economische invloeden en belangen van
farmaceutische bedrijven moeten aan banden worden gelegd.

Hulp bij vrije internettoegang voor landen met beperkte toegang
Internet biedt mogelijkheden om de zelfbeschikking van mensen te vergroten. Daarom
is het belangrijk dat Nederland een proactieve houding aanneemt in de bescherming
van een vrij en open internet, ook buiten ons eigen grondgebied. Vooral de achterstand
op het Afrikaanse continent is groot en verdient daarom speciale aandacht. 69)
Eerlijke handel
Om andere landen een eerlijke kans te geven, dienen we ze niet te benadelen door
handelsverdragen als ACTA, TTIP, CETA, TiSA, Mercosur,JEFTA, enz… We dienen
eerlijke handel te stimuleren, zoals beschreven in onze 'Uitgangspunten voor
Handelsovereenkomsten'.

LP Libertaire partij
Defensie
Voor Defensie ziet de LP een nieuwe kerntaak weggelegd. De afgelopen jaren heeft
Nederland zich vaak gemengd in uiteenlopende conflicten in de wereld. Dit
veroorzaakt veel leed, kost veel geld en leidt op termijn tot nieuwe, nog onvoorziene
conflicten. De LP wil dit veranderen.
Nieuwe focus
Defensie betekent verdediging. Wij willen onze strijdkrachten niet offensief inzetten.
We moeten stoppen met ons te mengen in andermans conflicten. De LP is tegenstander
van buitenlandse interventies.
De LP wil dat Defensie een nieuwe focus krijgt die gericht is op het uitvoeren van een
kerntaak: de verdediging van het eigen grondgebied.
Slagvaardige en betaalbare strijdkracht
We streven naar een neutrale rol op het wereldtoneel. Dit betekent een slagvaardige en
betaalbare strijdkracht, bedoeld voor het verdedigen van Nederland. De LP steunt het
onderhoud van een leger dat de Nederlandse belangen verdedigt tegen concrete
dreigingen. Het leger mag nooit ingezet worden tegen landen die ons niet eerst hebben
aangevallen.
Onder geen beding mogen hervormingen van het defensieapparaat leiden tot hogere
belastingen of het aangaan van meer staatsschuld.
Dit doet de LP door:


Defensie een focus te geven



Defensie terug te laten gaan naar het uitvoeren van een kerntaak: het eigen
grondgebied en dat van bondgenoten verdedigen;



Te stoppen met ons te mengen in andermans conflicten

De Groenen
Internationaal beleid: een vredige en democratische wereld Vrede afdwingen Voor
wereldvrede is meer nodig dan goede wil. Soms is militaire druk van buitenaf
noodzakelijk om een zich voortslepend intern conflict in een land op te lossen. Militair
ingrijpen mag echter uitsluitend plaats vinden met een mandaat van de
Veiligheidsraad.
Israël en Palestina
De Groenen is van oordeel dat de internationale gemeenschap moet streven naar één
staat Israël-Palestina met daarbij voor alle ingezetenen van die staat dezelfde
burgerrechten. Omdat dit vooralsnog niet te realiseren is pleiten we voor erkenning
van Palestina als staat, omdat dit de onderhandelingspositie van de Palestijnse
Autoriteit verbetert en de verhoudingen in het vredesoverleg met Israël evenwichtiger
maakt.
Internationaal recht
De Groenen is blij met de oprichting van het Internationaal Strafhof. Wij vinden het
een kwalijke zaak dat de Verenigde Staten dit Strafhof tegenwerkt. Wij keuren
bilaterale verdragen af als die militairen en politici met het staatsburgerschap van de
Verenigde Staten onschendbaarheid verlenen. Nederland moet werk maken van de
"The Hague invasion act" van de Verenigde Staten, die de Nederlandse soevereiniteit
met voeten treedt. De Groenen pleit voor bindende rechtspraak door het Internationaal
Gerechtshof voor alle landen.
Erkenning van de facto zelfstandige staten
Wij zijn van mening dat de landen die Kosovo erkennen, maar Abchazië en Zuid
Ossetië niet, er een dubbele moraal op na houden. Het al of niet erkennen van Kosovo,
Noord-Cyprus, Transnestrië, Abchazië, Zuid-Ossetië of Taiwan is een politieke keus,
die we laten bepalen door wat het beste is voor de stabiliteit in de betrokken regio en
wat het beste is voor de ontwikkeling van het internationaal publiekrecht.
Bestrijding van terrorisme
De oplossing van dit probleem ligt in het wegnemen van de voedingsbodem van
terrorisme. Ongelijke verdeling van welvaart en onderdrukking van religieuze en
etnische groeperingen spelen daarbij meestal een bepalende rol. Terrorisme los je niet
op door middel van opsporing en vervolging van de daders van aanslagen. Preventieve
maatregelen, nog afgezien van de aantasting van de persoonlijke levenssfeer, zijn nooit

voldoende. Het bivakkeren van een terroristische organisatie binnen het grondgebied
van een soevereine staat is een interne aangelegenheid, waarbij slechts met een
mandaat van de Veiligheidsraad kan worden ingegrepen. Dit betreft uiteraard ook de
inzet van onbemande bommenwerpers, de zgn. drones.
Verspreiding van massavernietigingswapens
Verspreiding van biologische, chemische en kernwapens is een punt van zorg. De
grootste voorraden hiervan liggen in de Verenigde Staten, Rusland, Frankrijk, China en
het Verenigd Koninkrijk. Daar moet dan ook de ontwapening beginnen. De
bewapening van Iran, Noord-Korea en andere landen is een veel kleiner probleem dat
onevenredig veel aandacht krijgt. Nederland en Europa moeten zich inzetten India,
Pakistan en Israël te bewegen toe te treden tot het non-proliferatieverdrag, desnoods
onder dezelfde voorwaarden als de andere kernmachten. De Groenen wil dat
Nederland toetreedt tot het Verdrag inzake het verbod op kernwapens. De Groenen
keurt een preventieve aanval op een soevereine staat zonder mandaat van de
Veiligheidsraad af en hoopt dat dit in de toekomst als agressie strafbaar gesteld wordt.
Verenigde Naties
Wij willen dat Nederland in de Verenigde Naties opkomt voor de daarin niet
vertegenwoordigde volkeren, zoals de Inuit, de Tibetanen, de Koerden en
indianenvolken.
Veiligheidsraad
De Groenen wil de representativiteit van de Veiligheidsraad vergroten door het aantal
zetels te verhogen. We pleiten voor een vaste voorzitter en afschaffing van het
vetorecht.

Ubuntu Connected Front
Ethisch Rechtsherstel
Op Koninkrijks- en Nationaal niveau invoeren van wetgeving welke formeel vast legt
dat de trans-Atlantische slavenhandel en slavernij misdrijven tegen de menselijkheid
waren en altijd ook geweest zijn. Het aanbieden van Excuses op het hoogste
Nederlandse Staatsniveau in de landen waar de misdaden zijn gepleegd vormt
onderdeel van dit Ethisch rechtsherstel programma. Het aanwenden van middelen en
expertise ten einde te geraken tot een systematische documenteren en publiceren van
de lokale en internationale dimensies van de verschillende effecten van deze
misdrijven gepleegd tegen Afrika en mensen van Afrikaanse afkomst. Uitgangspunt is
het meervoudig perspectief.
Historisch Rechtsherstel
De onderhavige misdaden tegen de menselijkheid door Nederland zijn voor een groot
deel nog steeds niet gedocumenteerd. Het volledige beeld van slavernij en de transAtlantische slavenhandel moet objectief (vanuit een meervoudig perspectief) worden

gedocumenteerd. De gepleegde misdaden moeten evenals ten aanzien van andere
Vaderlandse geschiedenissen een volwaardige plaats krijgen in de Nationale
Nederlandse geschiedenis. De Nederlandse regering heeft een belangrijke taak om
academische interdisciplinair onderzoek te stimuleren en daarbij fors te investeren.
Hieronder begrepen maatregelen MANIFEST UCF 2021-2025 81 die betrekking
hebben op het stimuleren van openbaarmaking van alle bronnen van informatie:
nationale archieven, bibliotheken, archieven en registers van alle bij de transAtlantische slavenhandel en slavernij betrokkenen regeringen, overheden, families,
(deze omvat ook de Koninklijke families), bedrijven/ondernemingen, banken en
kerken. Ten aanzien van de academische instellingen en universiteiten dient er grondig
onderzoek te worden verricht over de wetenschappelijke bijdragen die zijn geleverd
om de slavenhandel en slavernij te legitimeren.

Vrij en sociaal Nederland
• Defensie actief in cyber en technologie.
• Grensoverschrijdende activiteiten en keuzes in criminaliteit en digitale
oorlogsvoering.
• Vernieuwing landmacht, luchtmacht en zeevloot naar 3% van het BNP.
• In vredestaak veel meer servicetaken voor de maatschappij.
• Expertise uit het veld en IT-kennis essentieel voor medewerkers/sters defensie.
• Doel altijd zelfredzaamheid in getroffen land herstellen en promoten.
• Sociale dienstplicht en integratie bevorderen.
• Klein, flexibel en hoogwaardig
• Goede controle douane en marechaussee.
• Internationaal meedoen aan grenscontrole en veiligheid van Europa.
• Geen missies, alleen defensie en inlichtingen.
• Cyber warfare focus.
• Internationaal kernwapenbeleid en rol NL kritisch bekijken en faciliterende rol
verwerpen.
• Focus op infiltratie (VS, EU en China) en bedrijfsspionage.

Volt
Volt omarmt de Europese Green Deal en scherpt deze aan. Mens en omgeving in
balans brengen vraagt om inzet voor klimaatneutraliteit, eerlijke internationale handel,
duurzame landbouw, voedselzekerheid, biodiversiteit, ontwikkelingssamenwerking en
humaan migratiebeleid. Balans in de wereld vraagt om tegenwicht tegen de
grootmachten. Daarom werken wij toe naar een Europese defensiemacht en
gemeenschappelijk Europees buitenlandbeleid voor veiligheid, handel en tegen
politieke inmenging. Voor echte vooruitgang hebben we elkaar in Europa nodig.

Lijst Henk Krol








Er komt een speciale defensie-eenheid die zich uitsluitend richt op het oprollen
van drugsproducenten en -handelaren. We jagen ze de stuipen op het lijf en
maken hun infrastructuur en verdienmodel kapot.
Als het ergste gebeurt, als er een gewapend conflict uitbreekt, dan kan je maar
beter goed voorbereid zijn en sterke bondgenoten hebben. Wij houden vast aan
de NAVO. De NAVO is bedoeld om vrede te bewaren. Landen die zelf een
oorlog beginnen, horen niet in dit pact thuis. Wij zijn tegen een EU-leger, maar
voor militaire samenwerking met andere lidstaten in NAVO-verband.
Wij komen onze financiële afspraken na. De defensiebegroting gaat de
komende jaren naar de afgesproken 2% van het Bruto Nationaal Product.
Zonder goed materieel, geen uitzendingen.
Veteranen – militairen die daadwerkelijk zijn ingezet – waren bereid hun leven
te geven. Zij krijgen respect en waardering.

NIDA
De Koran inspireert tot een pluriforme, inclusieve, vreedzame en diverse samenleving.
wereldvrede: Iedereen is van de wereld en de wereld is van ... De culturele wortels van
onze rijke diversiteit aan Nederlanders reiken over de hele wereld. We hebben als land
ons bestaan en welvaart aan de wereld te danken. Aan onze wereldhavens,
wereldeconomie, internationale steun en samenwerking in Europees, NAVO en VNverband. De ontwikkeling van de Nederlandse macht en economie kent echter ook de
keerzijde van kolonialisme, roof en slavernij: onrechtvaardigheden die hun weerslag
hebben op de wereldwijde (on)gelijkheid en (on)rechtvaardigheid tot op de dag van
vandaag. Dit schept een verantwoordelijkheid tegenover de wereld. Alle mensen op de
wereld vormen uiteindelijk immers één familie. We kunnen als land misschien niet de
lasten van de hele wereld dragen, maar we kunnen in ieder geval een bijdrage naar
vermogen leveren, waar nodig en mogelijk onze fouten herstellen en inspireren tot
beter. Dit doen we met een visie op de wereld waarin niet eigengewin, olie- en
(neo)koloniale belangen ons morele kompas vormen, maar we ons laten leiden door
rechtvaardigheid, geloofwaardigheid en (wereld)vrede.
• Voor recht en vrede, geen olie. Kritisch naar de ander en onszelf. Nederland heeft de
mond vol van mensenrechten, maar voegt vervolgens de daad niet bij het woord.
Mensenrechten moeten de basis vormen voor al ons internationale beleid. Een eerlijke,
consequente en geloofwaardige toepassing van mensenrechten is nodig. Of het nu gaat
om Nederland zelf, om onze bondgenoten of om de landen van herkomst. Of het nu
gaat om Frankrijk of Polen, Israël én Saudi-Arabië. Van China, Brazilië tot de VS.
Voorbij het eigen gewin. Voorbij de vriendjespolitiek, olie- en handelsbelangen. Af van
een darwinistisch 'recht van de sterkste' naar een beschaafd 'recht voor allen'.
• Koopman én dominee. Dit betekent voor de internationale houding van Nederland
dat de keuze niet of-of is. Niet welvaart OF menselijkheid; niet veiligheid OF

rechtvaardigheid; niet macht OF afhankelijkheid. Net zoals we in Nederland gedijen
op de mensenrechten die verankerd zijn in onze recht- én welvaartsstaat, dienen
mensenrechten ook leidend te zijn in onze internationale verhoudingen, betrekkingen
en beleid. NIDA zet op landelijk, Europees en wereldniveau in op eerlijke
internationale handel, dekolonisering van geopolitieke en economische verhoudingen
en een gelijk- en menswaardig migratiebeleid.
• Defensie: ontwapenen in plaats van bewapenen. NIDA kiest voor een omslag in onze
export van wapentuig, gericht op het terugdringen van de wereldwijde wapenhandel en
het stoppen van het leveren van wapens aan landen die daarmee de mensenrechten van
hun eigen burgers schenden en/of illegale oorlogen voeren. NIDA zet internationaal in
op een defensiebeleid dat gericht is op boycots, sancties en ontwapening van landen
die mensenrechten schenden in hun binnen- en buitenland. NIDA zet in op berechting
van (oorlogs)misdadigers en tirannie conform internationaal recht.
• Internationale solidariteit. Wij zijn solidair met culturele en religieuze
minderheidsgroepen die wereldwijd worden onderdrukt of geweld wordt aangedaan
door staten, gewelddadige groeperingen en/of multinationale (neokoloniale)
corporaties. Van inheemse volkeren in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië tot
Afro- en Latijns-Amerikanen en Afro-Europeanen; van het Midden-Oosten tot de
Amazigh en Hirak-beweging in Noord-Afrika. Zij verdienen allen een rechtvaardige
behandeling en daar zet NIDA zich voor in.
• Kwetsbare groepen. Het huidige buitenlandbeleid beperkt actieve hulp en aandacht
tot kwetsbare minderheden als christenen, LHBTl's en atheïsten. Kwetsbare
islamitische minderheden in Europa, NoordAmerika, India, Myanmar, Angola, China
en Israël-Palestina verdienen gelijkwaardige aandacht en hulp.
• Stop genocides: van Rohingya's tot Oeigoeren. Nederland moet pal staan voor de
rechtvaardigheid, vrede, steun, opvang en herstelbetalingen voor groepen die
onrechtmatig zijn/worden verdreven, onteigend, ontheemd en/of doelwit zijn van
(culturele) genocide. Nederland dient zich daarbij in internationaal verband op alle
mogelijkheden in te zetten voor veroordeling en berechting van de (politiek)
verantwoordelijken.
• Politieke burgerrechten. NIDA is voor het consequent ondersteunen van politieke
burgerrechten en eerlijke verkiezingen, het verwerpen van allianties met autocraten ten
koste van hun eigen bevolking, en tegen het (stilzwijgend) gedogen van onrechtmatige
coupplegers en pogingen hiertoe (zoals recent in Turkije en Egypte).
• (Re-)Investigate 20 jaar 9-11 & 'war on terror'. Voor een kritisch, onafhankelijk en
internationaal onderzoek naar alle misstanden, (illegale) oorlogen en desastreuze
gevolgen rondom 9-11 en de daaruit voortvloeiende 20-jarige 'War on Terror' (in naam
van de 'democratie'). Met internationale berechting voor de politiek
verantwoordelijken, maar ook de nodige lessen voor de opstelling en het handelen van
Nederland hierin.
• Berechting van oorlogsmisdaden VS, VK en NAVO-landen door het Internationaal
Gerechtshof. Voor de geloofwaardigheid van onze internationale betrekkingen, die van
NAVO(-bondgenoten) en het internationaal recht in het algemeen, dient de
internationale gemeenschap de VS en de NAVO-leden een kritische spiegel voor te
houden. Nederland dient hier in internationaal verband op aan te dringen.
• Kwestie Palestina: één-staat-oplossing. De staat Israël misbruikt de hoop van anderen

op een twee-statenoplossing in haar verdere koloniale expansiedrift. Terwijl Israël de
kolonisering, apartheid en het bloedvergieten alsmaar opdrijft, wordt er op geen enkele
manier recht gedaan aan de zelfbeschikking en het bestaansrecht van Palestijnen en
Palestina. NIDA staat voor de terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen, met
compensatie en gelijke rechten. Vrij van apartheid en met gelijkwaardig burgerschap
en open en vrije verkiezingen.

JA 21
Leger en politie op volle sterkte. Zero tolerance voor extremisme

