handtekeningenlijst

niet nog meer

wapens naar het
Midden-Oosten!

Geen Nederlandse
deelname wapenbeurs

Minister van Defensie Hennis wil in februari 2015 met de Nederlandse wapenindustrie naar de grote

wapenbeurs IDEX in Abu Dhabi. Terwijl het Midden-Oosten in brand staat. Gewapende conflicten,
mensenrechtenschendingen en binnenlandse repressie zijn aan de orde van de dag.
Wij vinden wapenverkopen aan het Midden-Oosten en ook deelname aan de IDEX wapenbeurs
onverantwoord. Nederland moet zich richten op vrede, veiligheid, democratie en rechtvaardigheid. Ook
in het Midden Oosten. Nog meer wapens leveren daar aan geen bijdrage. Cynisch dat Nederland enerzijds
militairen stuurt (Mali, Turkije, Irak) om op te treden in mede door ongecontroleerde wapenhandel
gevoede conflicten, en anderzijds in de regio wapens wil promoten van eigen makelij.

Wij roepen de regering op deze missie te annuleren en wapenexport naar het Midden-Oosten te stoppen.
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Wapenhandel met het Midden-Oosten
Het Midden-Oosten is een belangrijke afzetmarkt voor de internationale
wapenindustrie. Europese landen verstrekten in 2012 voor 9,7 miljard euro
wapenexportvergunningen voor deze regio, een stijging van 22% ten opzichte
van 2011. De Nederlandse wapenexport naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika
bedroeg over de periode 2004-2013 1,26 miljard euro. Dat is 12,4% van de totale
wapenexport, en 26,6% van de export naar niet-NAVO-landen.
In het jaar van de Arabische Lente, 2011, lag de uitvoer van Nederlandse
wapens naar de regio stevig onder vuur, nadat gebleken was dat in Bahrein en
Egypte door de Nederlandse krijgsmacht afgestoten pantservoertuigen ingezet
waren om burgeropstanden neer te slaan. De regering beloofde toen, onder
druk van Kamer en publieke opinie, een strenger beleid te gaan voeren. Dat
werd maar kort volgehouden: in 2011 werd slechts voor 8,6 miljoen euro aan
wapenexportvergunningen naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika verstrekt,
de twee jaren daarna steeg dit alweer naar meer dan 100 miljoen euro.

Over Stop Wapenhandel
Stop Wapenhandel is een kleine, onafhankelijke organisatie die onderzoek doet en
actie voert tegen wapenexport en wapenindustrie. We informeren publiek, media
en politiek en protesteren tegen wapenexport naar arme landen, ondemocratische
regimes en lander in conflictgebieden. Maar ook tegen financiering van de
wapenindustrie door overheid, banken en pensioenfondsen.
We geloven in vrede en veiligheid, maar niet door wapens. Voor vrede en veiligheid is
een eerlijke verdeling van macht en welvaart nodig, en investeringen in onderwijs en
duurzame ontwikkeling.

Steun onze actie met een gift op rekening NL11 TRIO 0390 4073 80
t.n.v. Stop Wapenhandel, Amsterdam.
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