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Persbericht

Global Day of Action against Military Spending: Vrede heeft een echt 

budget nodig

“De wereld is overbewapend en vrede ondergebudgetteerd” – Ban Ki-moon

Als we vrede een echte kans willen geven, moeten we haar een echt budget geven. Dat stelt

ook Pax Christi  Vlaanderen,  naar  aanleiding van de vijfde  Global  Day of  Action against

Military Spending (GDAMS), op 13 april 2015. Deze actiedag maakt deel uit van de Global

Campaign on Military Spending (GCOMS), die burgers en regeringen wil sensibiliseren rond

militaire uitgaven en het debat over de contraproductieve gevolgen hiervan wil aanzwengelen.

Europese militaire begrotingen zijn vandaag goed voor 255 miljard euro1. Dat is buiten alle

proportie en draagt niet altijd bij tot de veiligheid van burgers. Integendeel. Hoewel het totale

volume van de Europese wapenexport in de periode 2010-2014 daalde met zestien procent

tegenover de periode 2005-2009, hebben vijf EU-lidstaten – Frankrijk, Verenigd Koninkrijk,

Duitsland,  Spanje  en  Italië  –  nog  steeds  een  plaatsje  in  de  top-10  van  internationale

wapenexporteurs2. 

‘Europa  kan  niet  én  pyromaan  én  brandweerman  zijn.  Een  geloofwaardig  Europees

veiligheids-, defensie- en buitenlandbeleid moet voldoende nadruk leggen op vredesopbouw

en duurzame ontwikkeling. De Europese Unie en sommige Europese instellingen geven te

vaak voorrang aan militaire oplossingen in situaties waar verder geweld contraproductief is.

Die  militaire  benadering  legt  de  Europese  wapenexport  naar  mondiale  brandhaarden

bovendien  niet  aan banden’,  zegt  Annemarie Gielen,  algemeen secretaris  van Pax Christi

Vlaanderen. 

Pax  Christi  Vlaanderen roept  de  Belgische  regering  en  parlement,  Europese  lidstaten,  de

Europese Commissie en het Europees Parlement daarom op om: 

 een beter evenwicht te vinden tussen militaire uitgaven enerzijds en investeringen in
vredesopbouw,  ontwikkeling  en  het  tegengaan  van  klimaatverandering  anderzijds.
Vredesopbouw en ontwapening moeten duidelijk vervat zijn in de nieuwe ‘Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen’ van de Verenigde Naties en de noden van door conflict
verscheurde  landen  moeten  prominent  aan  bod  komen  tijdens  de  Financing  for

1 Wereldwijd bedragen de militaire uitgaven ca. 1.600 miljard euro. Stockholm International Peace Research Institute 

(SIPRI)  (2013) ‘Military Expenditure Database’, http://www.sipri.org/research/armaments/milex 

2 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Factsheet (2015)  ‘Trends in international arms transfers, 2014’, 

http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=495 
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Development Top  van  Addis  Ababa in  juli  2015.  Europese  regeringen  moeten
daarnaast met voldoende geld over de brug komen om tot een ambitieus en bindend
klimaatakkoord in Parijs te komen. 

 hun  beslissingen  te  baseren  op  een  grondige  gevalsanalyse  van  elk  afzonderlijk
conflict, eerder dan uit te gaan van ‘eenvoudige’ en uniforme militaire oplossingen die
sterk beïnvloed worden door de lobby van de wapenindustrie of de aanwezigheid van
grote  wapenfabrikanten  op  Europees  grondgebied.  Een  grondige  post-
interventieanalyse is daarnaast nodig om lessen te trekken uit gemaakte fouten. 

 zich  te  verzetten  tegen  investeringen  in  de  modernisering  van  Europese
massavernietigingswapens3 en werk te maken van de verwijdering van Amerikaanse
kernwapens  uit  België,  Nederland,  Italië,  Turkije  en  Duitsland.  Zich  daarnaast  te
verzetten tegen recente oproepen om zogenaamde ‘tactische’ kernwapens te plaatsen
in Oost-Europa. 

 economische steun aan de Europese wapenindustrie stop te zetten en het Internationaal
Wapenhandelsverdrag dat in december 2014 in werking trad wereldwijd te promoten
en verder te versterken. 

 te pleiten voor een grotere betrokkenheid van lokale civiele maatschappij,  inclusief
vrouwen en jongeren, in het plannen en uitvoeren van Europese programma’s rond de
hervorming van de veiligheids- en justitiesector in conflictlanden. 

 niet mee te gaan in een discours van een ‘nieuwe Koude Oorlog’ of een ‘mondiale
oorlog tegen het jihadisme’. Om de burgers in onder meer Syrië, Irak en Oekraïne
veiligheid  en  duurzame  vrede  te  bieden,  moeten  er  humanitaire  en  politieke
inspanningen geleverd worden. 

‘De wereld  is  overbewapend en vrede is  ondergebudgetteerd,  stelt  VN-Secretaris-generaal

Ban Ki Moon. Tijd om dit niet alleen te erkennen, maar er ook iets aan te doen. 

Voor meer informatie  kan  u  terecht  bij  Annemarie  Gielen,  algemeen  secretaris  Pax

Christi Vlaanderen, 0485 54 59 58. 

Verdere informatie over de Global Day of Action against Military Spending vindt u op

www.demilitarize.org.  Deze  campagne  wordt  gecoördineerd  door  het  International

Peace  Bureau (www.ipb.org).  Op 13  april  2015 presenteert  Dr.  Sam Perlo-Freeman,

hoofd  van  het  ‘Military  Expenditures  Project’ van  SIPRI  (Stockholm  International

Peace Research Institute) op het VN-hoofdkwartier in New York de cijfergegevens over

de wereldwijde militaire uitgaven in 2014.

Lees ook: World Military Expenditure 2014 – Military investment is still a significant 

global problem

3 De negen kernwapenstaten besteden jaarlijks meer dan 100 miljard euro aan onderhoud en modernisering van hun 

nucleair arsenaal.


