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VREDES
NIEUWS
Europa stuurt in de verkeerde richting
Midden deze zomer bleek nogmaals de macht van
de financiële lobby. Minister van Financiën Geens
bond in en liet de bankiers (ook bij staatsbanken)
vrij om hun extravagante bonussen binnen te
rijven. Dat bracht me een verhaal van Geert Mak in
herinnering waarin hij vertelt over een bijeenkomst
“waar een Chinese topeconoom en een
Afrikaanse centrale bankier een groep Europese
specialisten uit de financiële sector de les lazen.
Een interessante historische omslag. De Afrikaan
zei: jullie banken zitten vol met zeer bekwame
mensen, maar ze hebben alle fouten gemaakt die
je bedenken kunt. Dat valt alleen te verklaren als
andere factoren bij hun beslissingen de doorslag
hebben gegeven. In Afrika noemen we die andere
factoren corruptie. Het werd stil in de zaal. Hij
doelde op de bonussen en hij had volstrekt gelijk.”
Het jaarlijks overzicht van de superrijken brengt
een gelijkaardig verhaal: Superrijken (met een
investeerbaar vermogen van meer dan 1 miljoen
dollar) zagen in de 5 crisisjaren hun rijkdom
toenemen van 39 biljoen (1 miljoen X 1 miljoen)
tot 42 biljoen dollar.
In 2007 redden de overheden de banken met
publiek geld. Daarmee steeg de staatschuld
aanzienlijk in zowat alle landen. Ditmaal moest

Europa de financiële wereld bijspringen als zou blijken
dat overheden hun schulden niet zouden kunnen
betalen. In ruil werden deze landen verplicht zware
soberheidsprogramma’s uit te voeren. Toevallig
programma’s ook voorgesteld door de lobby’s van de
grote bedrijven.
Ondertussen geven zowat alle economen toe dat dit
de economie nog verder de dieperik in stuurt. Maar
de financiële sector ziet liever de economie achteruit
gaan dan dat aan hun winsten geknabbeld wordt. En
dus blijft bezuinigen de mantra. Dat vertaalt zich nu
zelfs in heel wat steden en gemeenten in België waar
lokale overheden hetzelfde pad opgaan omdat ze hun
inkomsten zien dalen.
Dat is alles maar mogelijk omdat onze verkozenen
liever kiezen om “het vertrouwen van de (financiële)
markten te verkrijgen” dan voor een beleid dat ingaat
tegen ongelijkheid en voor een rechtvaardige fiscaliteit.
Een beleid dat inziet dat mikken op economische
groei een doodlopend straatje is. Er moeten dringend
investeringen komen, en daarmee meer jobs, om onder
meer armoede en klimaatwijziging tegen te gaan. In
belastingparadijzen zit naar verluid meer dan 20 biljoen
Euro.
						Ludo

An African Event
Het Romero-huis
ligt in Oeganda …
minstens voor één avond
op zaterdag 21

september vanaf 18.00 u
An African Event

for a primary school In Kihogo
village (Uganda)
Bij onze reis in Oeganda dit jaar
maakten we kennis met een
schooltje in het westen van dit
Afrikaans land. Een blauw meer,
een stoffige straat, bamboehuisjes
en een sliert kinderen, die het
klaslokaal verlieten voor de
“muzungu’s” (de vreemdelingen).

We voelden ons nonkel pater
en tante nonneke in Afrika, geen
zilverpapier, wel gevoel aan nood
om dit te verhelpen.Vier klassen
in één lokaal, een bord op elke
muur, in alle windstreken met
krijt op vier versleten borden
geschreven.
We raakten bijna het noorden
kwijt. Terug in het westen
trachten we dit om te zetten
in een materiële ondersteuning
in het verlichten van de “most
urgent needs”. Daarom een
eerste initiatief in het Romerohuis, Rijweg 110B, Puurs
(Breendonk) op bovenvermelde
zaterdag.

In volgorde bieden we:
- keuze uit een schotel met
Afrikaanse kip of vis met Yampuree en Oegandese groenten
(15 euro)
- optreden van Los del Trè –
Djembé ensemble – Peter en
Toon De Wit (reggae)
- geschiedenis en voorstelling van
het project
- Afrikaanse dansmuziek (maak
kennis met de lokale Adungusound met kala”bassen”)
Om praktische redenen is het
noodzakelijk te weten hoeveel
kippen er geslacht moeten
worden en hoeveel vissen uit het
net gehaald. Ook al kom je niet
eten, maar een pintje drinken of
cocktailtje meepikken, dan weten
we graag hoeveel tappers er
moeten zijn.
Dus :     
- indien je komt eten: stort 15
euro p/p voor 15 september
op het rekeningnummer met
vermelding van het aantal en vis
of vlees;
- indien je enkel één of ettelijke
pintjes komt pakken, verwittig
en/of mail naar één van ons het
waarschijnlijke aantal;
-indien je niet kan komen, maar
toch een bijdrage wil storten,
voel je niet geremd; melding:
“schooltje Oeganda”;
Fondsnummer voor het project
en de inschrijvingen: BE54
863708990897, BIC-nummer
SPAABE22 (Hugo Melis, Bornem).
hugo.melis@skynet.be;
liliane.dons@skynet.be;
hildevandenberge@telenet.be;
harryrobberecht@telenet.be

Het Vredesnieuws brengt op
haar barbecue op 31 augustus
‘DE AVOND VAN DE DROGE
GITAAR’
(een droge gitaar??!! ja, soms
noemen ze een akoestische gitaar
ook wel eens ‘een droge gitaar’).
Gitarist Yves Vertongen, afkomstig
uit Klein-Brabant, heeft enkele
van zijn bevriende muzikanten
uitgenodigd om de BBQ zaterdag
van muzikale deuntjes te voorzien.
‘De Avond Van De Droge Gitaar’
met: Yves Verthongen (gitaar),
Renaat Boeykens (zang, gitaar),
Charlie De Keersmaeker (gitaar),
Sven De Gendt (zang, gitaar),
Stefan Goossens (zang, gitaar), Ilse
Simon (zang) en Janko Beckers
(vanalles).
Eten van 18 tot 21u: inschrijven
verplicht. 13€/pers
(6€/-12j)
storten op rek.nr 401-2016201-74
+ vermelding aantal en eventueel
aantal v(egetarisch)
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3de Dag
van het Socialisme
Hebt u ook het gevoel dat de
verdeling niet klopt?
Ziet u ook de concurrentie
toenemen?
Denkt u ook dat het anders kan?
Kom dan naar de 3de dag van het
Socialisme, dit jaar in het teken
van concurrentie en solidariteit
Wanneer: 2 november 2013 van
10u tot 18u
Waar: deSingel, Desguinlei
25,  2018 Antwerpen
Prijs: 10 EUR – 5 EUR*
Dagindeling:
09.30u – 10.30u: inschrijvingen
10.30u – 12.00u: kick off
12.00u – 13.00u: lunch
13.00u – 16.00u: de ateliers
1. We genieten ons te pletter
maar niemand is tevreden: de
invloed van concurrentie op
het individu
2. Hoe solidair met
onderaannemers en
uitzendkrachten?
3. Groei – Ecologie –
Concurrentie – Solidariteit.
Waar wringt het?
4. Gerold door de fiscaliteit?
Gerold door de banken?
5. Lokaal bestuur, misère locale?
6. Latijns-Amerikaanse
solidariteit versus Europese
concurrentie
7. Hoe de commerciële media
gebruiken?
8. Jong en verGASt
16.00u – 16.30u: pauze
16.30u – 18.00u: slotgedeelte
De volgende sprekers en
kunstenaars zegden al toe: Emile
Roemer,Yasmine Kherbache, Paul
Verhaeghe, Jan Blommaert, Peter
Mertens, Ferre Wijckmans, Bruno
Verlaeckt, Anneleen Kenis, Dirk
Van der Maelen, Eric Goeman,
Meyrem Almaci, Filip Debodt, Luc
Moerkerke, Bieke Pintelon, Sara
Waegemans, Karim Zahidi, Ico
Maly, Francine Mestrum, ,…
Inschrijven via http://www.
rondetafelvansocialisten.be/
inschrijven
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Heksen
moeten
branden

Schrijfkernen van
Amnesty International.
“Heksen moeten branden” is een
heksenverhaal dat zich afspeelt op
de Nattenhaasdonck te BornemWintam en het resultaat van een
nauwe samenwerking tussen de
Landelijke Gilde HWE en Ons
Klein-Brabants Boerenerf en
auteur Roger Vanhoeck. Het boek
loopt in september 2013 van de
pers.
“Heksen moeten branden”
wordt aan de pers en het publiek
voorgesteld op vrijdag 20
september 2013 om 20u00 in de
Havesdonckhoeve. Daar kunnen
de bestelde boeken al worden
afgehaald of aangekocht.
Eeuwenlang boezemden heksen
de mensen angst in, ze werden
beschuldigd van de meest
onzinnige “misdaden” : een
onverwacht overleden koe, een
schipbreuk, een overstroming, een
blikseminslag …
In Heksen moeten branden
vertelt Roger Vanhoeck niet alleen
een spannend verhaal, hij stelt
ook vragen over recht en onrecht,
arm en rijk, zwak en machtig,
geloof en bijgeloof.

Puurs
Vedett (kantine evenementenhal)
Elke derde woensdag van de
maand
Van 19 tot 21u
Lippelo
Café De Wandeling
Elke derde donderdag
van de maand
Van 20.30 tot 22u
Blaasveld
Parochiecentrum
Elke eerste donderdag van de
maand
Van 20 tot 21u
Briefschrijfacties zijn voorradig in
de wereldwinkels te Breendonk,
Puurs en Bornem en kunnen daar
meegenomen worden.
Boom
Elke tweede dinsdag van de maand
behalve juli en augustus
Tussen 19 en 20 u
Leopoldstraat 25, Boom

“MO*”,
mondiaal magazine
Het juli-augustusnummer van MO*
brengt een dossier “Zuid-Europa:
het gevecht tegen de crisis” met
verhalen uit Portugal, Griekenland
en Spanje.
In een reportage over migratie
komt de omgekeerde beweging
in het vizier: één Belg op twintig
woont in het buitenland.
Navanethem Pillay is Hoge
Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Ze relativeert
de vrijheid van meningsuiting.
Volgens haar moet dat samengaan
met verantwoordelijkheid zodat ze
niet eindigt in geweld of uitsluiting.
Olivia Rutazibwa ging een aantal
politieke gevangenen in de VS
opzoeken en brengt hun verhaal.
John Vandaele schetst een portret
van
Wouter
Vandenabeele,
muzikant van de wereld.
En nog veel meer, ook op www.
mo.be

Vrede
Tweemaandelijks tijdschrift met
achtergrondinformatie rond het
wereldgebeuren.
In het juli-augustusnummer vinden
we een dossier over 20 jaar Oslo.
Met de opnieuw opgestarte
gesprekken tussen Israël en de
Palestijnen komt dit mooi op tijd.
In een interview met Luc Barbé
krijgt deze nog eens de mogelijkheid
welke rol België gespeeld heeft in
de geschiedenis van de kernwapens.
Peter Teirlinck waarschuwt voor
een koolstofzeepbel die zowel de
economie als de aarde veel schade
kan berokkenen.
Brazilië kwam onlangs in het nieuws
met berichten over opstanden tegen
kostelijke
voetbalinfrastructuur.
In “Rio’s ijzeren Laars” wordt een
analyse gemaakt van de oorzaken
van deze onlusten.
En nog veel meer.

kick-off
campagne
Hand in Hand
Campagne tegen discriminatie
en voor meer (etnisch-culturele)
diversiteit op de arbeidsmarkt
(oktober 2013 - mei 2014).
Kick-off op zaterdag 28 september, 10u tot 13u, St. Niklaas.
Naar aanleiding van de
verkiezingen van mei 2014
zullen Hand in Hand en een
aantal partnerorganisaties een
grootschalige landelijke campagne
voeren tegen discriminatie en
voor meer (etnisch-culturele)
diversiteit op de arbeidsmarkt.
Op zaterdag 28 september
2013 geven we de aftrap voor
deze campagne. We lichten er
toe waarom we de campagne
voeren, hoe we dit gaan doen en
welke eisen we willen realiseren.
Het campagnemateriaal zal er
beschikbaar zijn en we consulteren de aanwezigen over extra
acties. We rekenen op de medewerking van vele vrijwillig(st)ers.
Interesse? Noteer dan alvast
datum en plaats in uw agenda:
zaterdag 28 september, 10u tot
13u (gevolgd door een facultatieve
lunch), in het CC Kasteel Walburg,
Romain de Vidtspark (stadspark),
Walburgstraat 35, 9100 SintNiklaas.
Meer info volgt later. Wil je op de
hoogte blijven, schrijf je dan in op
onze mailinglijst (http://www.antiracisme.be/contact) en/of wordt
lid van onze facebookpagina
https://www.facebook.com/
pages/Hand-in-Hand-tegenracisme/311909578832947

De papieren versie van dit Vredesnieuws bevat een stortingsformulier. Als je zeker wil zijn
dat je dit Vredesnieuws in je bus
wil krijgen, stort dan minstens
4 Euro op rek 401-2016201-74
van het Vredesnieuws

Openingsuren
Wereldwinkels
Breendonk: za 10-12			

zo 10-12
(tel 889 53 92)		
wo 13.30-16.30
za 9.30-12
13.30-16.30
Willebroek: di 10-12 14-17
wo 10-12 14-17
vr 10-12 14-17
za 10-12 14-17
Puurs: wo 14-16
do 9.30-12
za 9.30-12
14-17 (niet in juli-aug)
zo 9.30-12
St.Amands di 10-12
wo 14-17
za 10-12 14-17

Bornem:
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BARBECUE
31 AUGUSTUS

ZAAL ST JOZEF RUISBROEK-DORP
Als je medewerker, lid of sympathisant bent van bijvoorbeeld
Amnesty International, AZG, Hand in Hand, Wereldwinkels,
11.11.11-comite’s, Christelijke Basisbeweging,
Broederlijk Delen, Argos, vakbonden,
Vierde Wereld organisaties, Wrak, Wereldsolidariteit,
De Schakel, Natuurpunt, transitie-beweging,
Jeugdbond voor Natuur en Milieu,
Vredeseilanden, Lets, ...
dan ben je meer dan welkom
op deze editie van de barbecue.

met Yves

en ‘de avond van
de droge gitaar’
Vanaf 18.00u, gratis inkom, democratische prijzen,
cocktailbar, ...
ETEN: INSCHRIJVEN VERPLICHT. 13€/pers (6€/-12j)
storten op rek.nr 401-2016201-74 + vermelding aantal
en eventueel aantal v(egetarisch)

www.

vredesnieuws
.be
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Vertonghen

11.11.11 KOOKT VAN WOEDE
11.11.11 Voert dit jaar campagne
voor voedselzekerheid. 4
hoofdeisen worden naar voor
geschoven:
1. Gokken met voedsel is een
schending van de mensenrechten
Privé-investeerders zoals banken
en pensioenfondsen krijgen
dollartekens in hun ogen als
ze de stijgende voedselprijzen
zien. Met lucratieve beleggingen
manipuleren ze de internationale
voedselmarkt in hun voordeel.
Maar hun winsten zijn dodelijk
voor kleine boeren in het Zuiden.

Er is genoeg voedsel
en toch is er honger
Toon je verontwaardiging

IK KOOK VANWOEDE.BE

V.U. Bogdan Vanden Berghe, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel

CAF1301

191 landen ondertekenden een akkoord om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren. Voer samen met de Vlaamse Noord-Zuidbeweging actie om de politici aan hun belofte te herinneren én de lat hoger te leggen. Armoede moet de wereld uit! www.detijdloopt.be

2.Voedsel hoort op ons bord, niet
in onze tank
Om de tank van een zware auto
te vullen met biobrandstof, is 250
kg graan nodig. Daarvan kan een
mens 1 jaar lang leven. In een
wereld waar 870 miljoen mensen
honger lijden, is het toch niet
logisch dat we voedselop zo’n
manier verspillen?
3. De enorme land- en waterroof
in het Zuiden moet stoppen
Ongeveer 80% van de mensen
die vandaag honger lijden is
landbouwer, landarbeider, jager,
visser of herder. Toegang tot land
en water is dan ook essentieel
voor hun recht op voedsel.
Maar megainvesteringen in
landbouwgrond in ontwikkelingslanden bedreigen die toegang.
4. De klimaatcrisis zet ons
voedselsysteem onder druk
Ons voedselsysteem is
verantwoordelijk voor één
derde van de totale uitstoot van
broeikasgassen. Maar tegelijk
is de landbouw er ook het
slachtoffer van.Vandaag lijden al
45 miljoen mensen honger door
klimaatveranderingen. En dat
aantal zal blijven stijgen als we
niets doen.

VOEDSELSPECULATIE MOET STOPPEN
Naar aanleiding van de nieuwe
campagne liet 11.11.11
onderzoeken in hoeverre
Belgische banken betrokken
zijn bij voedselspeculatie. Het
blijkt dat zowel Axa, Belfius,
ING, ABN Amro, Deutsche
Bank als BNP Paribas Fortis hun
Belgische spaarders lieten en
laten intekenen op fondsen die
zich inlaten met voedselspeculatie.
28 fondsen en tal van financiële
producten voor een totaal
van 3,7 miljard euro werden
bovengespit. “Het topje van de
ijsberg”, aldus de onderzoekers.
Een speculatie met rampzalige
gevolgen voor de allerarmsten in
ontwikkelingslanden.
Tussen het begin van de
jaren ’70 en 2006 waren de
wereldvoedselprijzen relatief
stabiel en laag. Sindsdien worden
ze veel wisselvalliger en hoger,
met twee pieken in 2007-08 en
2010-11.
Volgens Olivier De Schutter,
speciaal rapporteur voor het
recht op voedsel bij de VN, “zijn
er meerdere aanwijzingen dat
de prijsstijging en de volatiliteit

van de voedselproducten deels
te verklaren zijn door de komst
van nieuwe speculanten die
speculatieve luchtbellen creëren”.
De voedselcrisis van 20072008 viel perfect samen met
de boom van beleggingen in
grondstoffenindexfondsen. Tegelijk
zien we tussen 2003 en 2008 een
stijging van 183% van de prijzen
van de 25 grondstoffen waarop de
een belangrijke index gebaseerd is.
In 2008 werd 30 keer meer graan
verhandeld via de termijnmarkten
dan er werkelijk geproduceerd
was in de VS.
Slechts 3% van de termijncontracten die betrekking hebben
op grondstoffen zou effectief
ook tot een levering leiden.
De overige 97% wordt door
speculanten verkocht vóór de
vervaldatum. Zelfs de toenmalige
Franse president Sarkozy vond
het te bar dat “speculanten elk
jaar tot 46 keer de wereldwijde
jaarlijkse tarweproductie kunnen
verhandelen” en “24 keer die van
maïs”.
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Een voorbeeld van de impact
van een dominante speculant:
“In juli 2010 kocht het Engelse
hedgefonds Armajaro in Londen
termijncontracten ter waarde
van 240 100 ton cacaobonen –
ongeveer de volledige Europese
voorraad
en 7% van de jaarlijkse wereldproductie. Die aankoop veroorzaakte
een kunstmatige schaarste en een
plotse prijsstijging. Dat voorbeeld
illustreert perfect hoe flagrant
misbruik van een dominante
marktpositie de prijzen van reële
product de hoogte in jaagt zonder
rekening te houden met de reële
veranderingen van vraag en
aanbod. Door een groot deel van
de termijncontracten voor cacao
op te kopen, heeft Armajaro
een kunstmatige schaarste
gecreëerd, die een stijging van
de cacaoprijzen op de fysieke
markten heeft opgelegd.” (Le
Monde, 13 september 2012).

Arme consumenten
het eerste slachtoffer.

Omdat de armsten relatief meer
aan de aankoop van voedsel
besteden dan mensen met
een hoger inkomen, doet de
wisselvalligheid van prijzen ook de
ongelijkheid toenemen.
Als gevolg van de prijspieken
in 2008 daalde het aantal
beschikbare calorieën in ZuidAmerika met 8%.
Uit een onderzoek van het
ICTSD en FAO blijkt dat de
stijging van de voedselprijzen de
kosten van de graaninvoer voor
de Minst Ontwikkelde Landen
met 250% deed stijgen.
Meer op http://www.
ikkookvanwoede.be/eis/1/Gokniet-met-voedsel
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Vredesconferentie

Time to Go! Kernwapens de
wereld uit. 5 oktober. De Markten
- Oude Graanmarkt 5, 1000
Brussel, België
13u
Welkom
13u15 Inleiding: Time to Go!
Kernwapens de wereld uit. Met:
Annemarie Gielen (Pax Christi
Vlaanderen)
13u30 Humanitaire en
ecologische gevaren van
kernwapens. Met: Arielle Denis
(International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons
- Genève), Eloi Glorieux
(Greenpeace), Frédéric Casier
(Belgische Rode Kruis).
Moderator: Samuel Legros
(CNAPD)
14u30 De verspreiding van
kernwapens en de ontwapening.
Met: Jean Marie Collin (Directeur
- Parlementairen voor Nucleaire
Non-proliferatie en Ontwapening,
Frankrijk), Krista Van Velzen (IKV
Pax Christi Nederland en exparlementslid), Laure BorgomanoLoup (voormalig adviseur bij
NAVO-vertegenwoordiging
Frankrijk). Moderator: Ludo De
Brabander (Vrede vzw)
15u30 – 15u45 Pauze
15u45 België en de
kernontwapening – Debat.
Met: Tom Sauer (Professor
Internationale Politiek
Universiteit Antwerpen), Kabinet
Didier Reynders (Minister
Buitenlandse Zaken), Dirk Vander
Maelen (Volksvertegenwoordiger,
SP.a), Murielle Gerkens
(Volksvertegenwoordigster,
Ecolo). Moderator: Georges
Spriet (Vrede vzw)
17u15 Slot: 30 jaar na de
grootste anti-atoomwapenmanifestatie in België. Met: Pierre
Galand (voormalig Algemeen
Secretaris Oxfam België,
voormalig voorzitter van CNAPD
en ex-senator)
Inschrijven via vrede@vrede.be of
09/233.46.88

Wat doe je met een stoel met een
kapotte poot?
Met een broodrooster die het niet
meer doet?
Met een trui waar mottengaatjes
in zitten?
Weggooien? Mooi niet!
Repareer ze in het Repair Café.
Kleding- meubels -elektrische
apparaten - speelgoed - fietsen etcetera
Repair Café is samen kapotte
spullen repareren, deskundig
advies, ontmoeten en inspiratie
opdoen.
1ste Klein-Brabants Repair Café
5 oktober 14-17u
CC Ter Dilft Bornem

30 jaar CBB

Op zaterdag 7 september viert
de Christelijk BasisBeweging CBB
haar 30 jarig bestaan.
Vanaf 16 uur kan je de
tentoonstelling “Van scholeke naar
Romerohuis” bewonderen.
Om 17 uur willen we terugblikken
op 30 jaar CBB en dit aan de hand
van getuigenissen van mensen
waarvoor de CBB iets heeft
mogen betekenen. Na de viering
wordt iedereen uitgenodigd op
een receptie en een buffet waarna
nog lekker kan bijgepraat worden
met oud- en jonggedienden.

20/10 manifestatie:
KERNWAPENS IN BELGIE: TIME TO GO
Kernwapens in Kleine
Brogel: wat is dat juist?

Op de luchtmachtbasis van Kleine
Brogel liggen sinds de jaren 1960
Amerikaanse kernwapens. Sinds
1979 bevinden er zich 10 tot 20
Amerikaanse kernwapens van het
B-61 type. Dit is nooit officieel
toegegeven, maar wordt bevestigd
in uitgelekte Wikileaks-bestanden
uit 2009. In 2008 bevestigt
minister van Defensie Pieter de
Crem: “Iedereen weet dat er
in Kleine Brogel een nucleaire
capaciteit aanwezig is”.
Deze wapens zijn in een postKoude Oorlog tijdperk militair
totaal nutteloos. Militaire experts
zijn het erover eens dat ze geen
enkel militair nut meer hebben.

als gevolg vuurstormen) en
straling. Los van de onmiddellijke
effecten die de explosie en de
hittegolven teweegbrengen, zorgt
de blootstelling aan de nucleaire
straling ervoor dat grote gebieden
voor lange tijd onbewoonbaar
worden.

Wat is het probleem
met kernwapens?

Een beperkte kernwapenoorlog
zou al een gigantisch effect
hebben op het klimaat: miljoenen
Wat maakt
tonnen rook in de stratosfeer
kernwapens zo
blokkeren het zonlicht
bijzonder?
voor jaren met een grote
Kernwapens hebben een enorme
temperatuursdaling, misoogsten
vernietigingskracht. Eén enkele
en massale sterfte als gevolg. In
bom kan een hele stad platleggen,
de jaren 1980 waarschuwden
terwijl er wereldwijd nog steeds
wetenschappers reeds voor
zo’n 17000 kernwapens zijn. De
het ontstaan van een nucleaire
overgrote meerderheid hiervan
winter na een kernoorlog. Door
is in het bezit van de Verenigde
de atmosferische gevolgen zou
Staten en Rusland. Conventionele
de temperatuur op de aarde
wapens hebben een maximale
met 10 tot 40 graden dalen. Een
vernietigingskracht van 7 ton TNT,
massale kernoorlog zou bijgevolg
terwijl de bom op Hiroshima een
van de aarde een onbewoonbare
vernietigingskracht van 14000
plaats maken. De inzet van alleen
ton TNT had (14 KT). Eén B61
al de Amerikaanse kernwapens
bom in Kleine Brogel bezit een
gestationeerd in Europa is
vernietigingskracht van 340000
voldoende om een nucleaire
ton TNT (340 KT).
winter te veroorzaken.
Bij kernwapens komt 85% van
Gevaar op nucleaire proliferatie,
de energie vrij in de vorm van
ongelukken en nucleair terroschokgolven, een verblindende
risme: de afgelopen decennia
lichtflits en extreme hitte.
is een nucleaire catastrofe
De rest van de energie komt
dichterbij geweest dan vaak
vrij in de vorm van straling.
gedacht. De wereld stond op de
De vernietigingskracht is dus
rand van een nucleaire oorlog
drievoudig: explosie, hitte (met

tijdens de Cuba-crisis in 1962,
terwijl kernwapenstaten India en
Pakistan in 1999 oorlog voerden
rond het grensgebied Kasjmir.
Het gevaar op nucleair terrorisme
is bovendien reëel: de afgelopen
twee decennia zijn minstens 25
gevallen bekend waarbij nucleair
materiaal verloren ging of
gestolen werd.
Nog altijd hebben de VS en
Rusland honderden kernkoppen
op ‘hair trigger alert’ staan. Dat
wil zeggen dat die kernwapens
binnen enkele minuten na de
beslissing gelanceerd kunnen
worden. De VS hebben een
duizendtal kernkoppen
operationeel alert op ICBM’s
(lange-afstandsraketten) en op
duikboten. Rusland heeft nog zo’n
1200 kernkoppen in de ‘alert’
status, bijna allemaal op langeafstandsraketten. Dat twintig jaar
na de Koude Oorlog de beide
grootmachten nog steeds in staat
zijn om binnen enkele minuten
(tussen de 4 en de 12 minuten)
honderden kernkoppen te
lanceren, is onbegrijpelijk. Stel dat
inkomende raketten gesignaleerd
worden, dan heeft de president
enkele minuten beslissingstijd om
te reageren met een bevel tot
inzet van de eigen kernraketten.
Het is onmogelijk om op deze
tijd te controleren of het om een
vals alarm gaat. Deze permanente
paraatheid laat dus veel ruimte
voor ongelukken. Zo lang er
kernwapens zijn, bestaat het risico
dat ze ingezet worden, door een
inschattingsfout, per ongeluk, of
bewust.
Daarnaast zijn de risico’s
verbonden aan de opslag, maar
vooral aan onderhoud en
vredesnieuws p.8
transport
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van de wapens, nooit helemaal
te beheersen. Op 21 januari
1968 crashte een B-52, met
vier kernbommen aan boord, in
de buurt van luchtmachtbasis
Thule in Groenland. De bommen
werden allemaal vernietigd
in de brand die uitbrak. Bijna
7.000 kubieke meter vervuild ijs,
brokstukken, sneeuw en water
moesten worden afgevoerd.
Dergelijke ongelukken zijn
onmogelijk volledig uit te sluiten.
Schending van het internationale
humanitaire recht: Het
Internationaal Gerechtshof
stelde in 1996 in een advies dat
‘ het dreigen met, of gebruik van,
kernwapens in het algemeen in
strijd zouden zijn met de regels
van internationaal recht die
gelden bij gewapend conflict, en
in het bijzonder met de principes
en regels van het internationaal
humanitair recht’.
Kernwapens maken immers
geen verschil tussen soldaten
en burgers. Zelfs wanneer
een militair doelwit geviseerd
wordt, dan maakt de aard van de
effecten van een atoomexplosie
het onmogelijk om burgers of
civiele infrastructuur (oogsten,
graaslanden, visgronden,
drinkwatervoorraden, dorpen,
steden,…) ongeschonden te
laten. Kernwapens schenden
bovendien het basisprincipe van
proportionaliteit.

Welke landen hebben
kernwapens?

De VS, Rusland, Engeland, Frankrijk,
China, India, Pakistan en Noord
Korea hebben allen kernwapens.
Israël heeft nooit publiekelijk erkend
dat het kernwapens in het bezit
heeft, maar het is een publiek geheim
dat dit wel zo is. Naast deze landen
zijn er verschillende NAVO-lidstaten
met Amerikaanse kernwapens op
hun grondgebied: Duitsland, België,
vredesnieuws p.9 Italië, Turkije
3e trimester 2013

en Nederland. Daarnaast bezitten
59 landen nucleair materiaal en de
capaciteit om hun eigen nucleaire
programma op te zetten.

Doet niemand hier dan
iets aan?

Sinds 1997 circuleren er
voorstellen binnen de Algemene
Vergadering van de Verenigde
Naties voor een verdrag dat
kernwapens illegaal maakt voor
iedereen. België stemde tegen
resolutie 67/33 van de Algemene
Vergadering die oproept tot
onderhandelingen die moeten
leiden tot het afsluiten van een
conventie over kernwapens.
In 2007 werd de International
Campaign to Abolish Nuclear
Weapons (ICAN) opgericht.
Dit is een mondiale coalitie van
civil society actoren die ijvert
voor een bindend internationaal
verdrag betreffende het bannen
van kernwapens. ICAN telt meer
dan 270 partnerorganisaties
verspreid over 60 landen. De
organisaties achter Time to Go
zijn partnerorganisaties van ICAN.
Anno 2013 steunen 146
landen de creatie van een
verdrag betreffende het bannen
van kernwapens. 26 landen,
waaronder België, verzetten zich
hier expliciet tegen. Dit terwijl
opiniepeilingen aantonen dat 72
% van de Belgische bevolking
voorstander is van de eliminatie
van kernwapens.

Is het legaal om
kernwapens te hebben?
Volgens het nucleaire nonproliferatieverdrag (NPV) is
het illegaal om kernwapens te
maken, kopen of te stelen.Voor
de vijf landen die voor 1967
hun kernwapens testten is er
echter een uitzondering gemaakt.
Voor deze vijf (China, Frankrijk,
Rusland, het Verenigd Koninkrijk
en de Verenigde Staten) is het

niet verboden kernwapens te
hebben, maar deze zijn juridisch
wel verplicht over nucleaire
ontwapening te onderhandelen.
Alle landen ter wereld zijn lid van
het NPV, behalve India, Pakistan,
Israël en Noord Korea.

Is het niet naïef

te denken dat de afbouw van
de Russische en Amerikaanse
kernwapens andere staten ertoe
zal bewegen hun eigen arsenaal
af te bouwen of af te zien van
de opstart van een nucleair
programma?
De afbouw van de Amerikaanse
en Russische kernwapenarsenalen
zal niet zomaar leiden
tot wereldwijde nucleaire
ontwapening. Het is echter
een belangrijke eerste stap: de
Verenigde Staten en Rusland
zijn samen goed voor meer dan
95 percent van de wereldwijde
nucleaire arsenalen. Nucleaire
ontwapening van de VS en
Rusland kan een belangrijke
impuls geven aan een wereldwijde
ontwapeningsdynamiek, en de
druk op andere kernwapenstaten
om hun eigen arsenalen af te
bouwen gevoelig opvoeren.
Het versterkt bovendien de
onderhandelingspositie tegenover
landen als Iran en NoordKorea. De terugtrekking van
de Amerikaanse kernwapens
uit Europa, en dus ook uit
Kleine Brogel, kan een nieuwe
impuls geven aan de nucleaire
ontwapeningsgesprekken en zo
bijdragen aan een wereldwijde
ontwapeningsdynamiek.
Meer op http://www.timetogo.be

vredesnieuws
inhoudstafel
Dit blad heeft als ambitie een forum te zijn voor de talrijke
verenigingen, organisaties en bewegingen
van Klein-Brabant en Willebroek die actief zijn rond
thema’s als milieu, mensenrechten, arbeidersbeweging,
vrede, rechtvaardige wereldhandel,
ontwikkelingssamenwerking, antiracisme, vluchtelingen,
duurzame ontwikkeling, vredesbeweging, vierde wereld, …
We denken bijvoorbeeld aan Amnesty International,
transitietgroepen, Lets,
Jeugdbond voor Natuur en Milieu,
fairtradegroepen, AZG, Hand in Hand, Argos,
Wereldwinkels, 11.11.11-comité’s, Christelijke basisbeweging, vakbonden, ATD-Vierde Wereld, Broederlijk Delen,
Simmerdown, Wrak, De Schakel, Natuurpunt, …
Je kan ons ook bereiken op internet
(www.vredesnieuws.be)
Als je nog niet geabonneerd bent en je wil zeker zijn dat
je dit Vredesnieuws ook in de toekomst nog krijgt, of je
vindt dat er sowieso wat tegengewicht moet zijn voor de
commerciële media? Stort dan minstens 4 Euro
op rek 401-2016201-74
van het Vredesnieuws

http://www.vredesnieuws.be
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Wat en wie?
Barbecue ten voordele van het
Vredesnieuws
Vredefeesten

7/9 16u

waar?
Parochiezaal St Jozef
Ruisbroek
Grote Markt
Sint-Niklaas
Romerohuis, Puurs

20-21/9

Bredene aan Zee

Manifiësta

20/9

Haesdonckhoeve
Wintam
Romerohuis Puurs
CC Kasteel Walburg
Sint-Niklaas
Brussel De Markten
CC Ter Dilft Bornem
Overal
Brussel

Voorstelling “Heksen moeten
branden”
An African Event
Kick-Off Campagne Hand in Hand

6-8/9

21/9 18u
28/9 10-13u
5/10 13-18u
5/10 14u
12/10
20/10

30 jaar Christelijke BasisBeweging

Vredesconferentie
Repair Café
Wereldwinkeldag
Manifestatie Kernwapens in
België: time to go
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