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Internationaal:

Wie zijn we eigenlijk?
Dominique Boisvert uit Montréal (Canada), lid van Conscience Canada
(CC) en de Franstalige tegenhanger Nos impôts pour la paix (NIPP), was in juli
te Brussel voor het eerst op een Internationale Conferentie van
Oorlogsbelastingweigeraars en Campagnes voor Vredesbelasting. Als
kersverse deelnemer geeft hij een beeld van wat die bewegingen eigenlijk zijn
en hoe ze functioneren.

Verscheidenheid
Wat ik tot mijn grote verrassing ontdekte was de enorme verscheidenheid
van onze bewegingen over de wereld. Sommige bewegingen zijn goed
georgani-seerd, gefinancierd en van personeel voorzien (V.S., Groot Britannië,
Duitsland, Nederland); de meeste zijn echter veel kleiner maar toch verrassend
actief gezien hun beperkingen (zoals CC en NIPP, VRAK, Noorwegen, Spanje
of Italië). Sommige lijken weer op te leven (na een inzinking zoals Duitsland,
CC en NIPP) of kleiner te zijn dan voordien (Groot Britannië, Japan). Sommige
schijnen zich te beperken tot individuele contacten zoals in de Scandinavische
landen en Frankrijk, dat meestal afwezig is op de conferenties.

Ook in het “Zuiden” staan een aantal personen al een tijd in contact met de
conferenties, soms reeds voor verscheidene jaren (India, Ghana, Bangladesh,
Honduras, Colombia). In het Zuiden zou de beweging wel eens zeer groot
kunnen zijn, maar niet zo specifiek georiënteerd op oorlogsbelasting of
vredesbelasting. De Gandhi-in-action beweging in India is aanwezig geweest
op zeven van de 10 conferenties en organiseerde zelfs de conferentie in 1998
in New Delhi.
Sommige bewegingen (in Spanje en de bewegingen in de V.S.
aangesloten bij de National War Tax Resisting Coordinating Committee) zijn
hoofdzakelijk of uitsluitend geconcentreerd op het weigeren van
oorlogsbelasting. Veel van de betrokken deelnemers zullen wel nooit tevreden
zijn met een wettelijke erkenning van het fiscaal gewetensbezwaar en de
oprichting van een vredesbelastingfonds, omdat daardoor de staat niet minder
geld voor oorlogsvoorbereiding uitgeeft en de oorlog niet ophoudt.
Daarentegen is de National Campaign for a Peace Tax Fund in de V.S.
juist uitsluitend op zo’n wettelijke regeling geconcentreerd. Veel bewegingen
(Duitsland, Italië) werken op beide vlakken met meer (CC, VRAK, Groot
Brittannië, Noorwegen) of minder (NIPP) nadruk op de wettelijke erkenning.
Wel steunen bijna alle bewegingen oorlogsbelastingweigeraars en spannen zij
rechtszaken aan tegen de Staat. In Nederland is de Beweging Weigering
Defensiebelasting (voor weigering van oorlogsbelasting en voor een wettelijke
regeling) geëvolueerd naar Euro’s voor Vrede (“wil alle geledingen van de
samenleving bewegen middelen aan vrede te besteden en niet aan geweld”).
Sommige bewegingen zijn betrekkelijk goed georganiseerd, met of zonder
de formele structuren van een vzw. Soms hebben ze lokale groepen (Duitsland,
V.S., Spanje, Italië) met al dan niet formele bijeenkomsten op nationaal niveau.

Gemeenschappelijke noemer?
Bij Conscience and Peace tax International (CPTI) is er een duidelijke
focus, omdat deze internationale NGO (een Belgische i.v.z.w.) in 1994 specifiek
is opgericht voor de bevordering van de erkenning van de gewetensbezwaren
tegen militaire dienst en vooral militaire belasting op internationaal niveau
(UNO, Raad van Europa enz., en ook op internationale vredesconferenties van
NGO’s).

Op de internationale conferenties is de gemeenschappelijke grondslag
minder duidelijk, tenzij op een meer algemeen niveau: iedereen (bewegingen,
groepen, individuen) is geëngageerd bezig tegen oorlog en voor vrede,
speciaal op het vlak van financiën en belasting, meestal gekoppeld aan een
gewetensbezwaar. Individueel klinkt dat als: “Ik kan niet aan oorlog meedoen”.
De doelstelling van de groep luidt: “Wij werken aan minder militaire uitgaven
door het weigeren van oorlogsbelasting en/of door het ijveren om dit recht voor
alle geïnteresseerde belastingbetalers te verkrijgen en/of door het opzetten van
allerlei acties voor vrede en tegen oorlog.”
Deze diversiteit is al weerspiegeld in de lange naam van de conferenties:
Internationale Conferentie van Oorlogsbelastingweigeraars en Campagnes
voor Vredesbelasting. Voeg daar nog de politieke en culturele verschillen aan
toe. Zo is er in Italië een soort de facto erkenning van het recht om (een klein
deeltje van) de militaire belasting over te maken aan
ontwikkelingssamenwerking of andere humanitaire doeleinden.
Anderzijds bestaat er in zeer veel landen van het “Zuiden” geen
inkomstenbelasting voor de meeste inwoners, die echter wel bijdragen tot
oorlog en oorlogsvoorbereiding door indirecte belastingen.
Sommigen willen dat al hun belastingen aan vredevolle maatschappelijke
doelen of aan een specifiek vredesfonds worden besteed, terwijl anderen
tevreden zouden zijn als het “militaire” deel van hun belasting naar die doelen
zou gaan. Dat militaire deel varieert van ongeveer 50% van de federale
belasting in de V.S. tot minder dan 10% in veel landen. Sommigen zijn bezorgd
over “waar precies” hun “militaire belasting” terecht komt, terwijl anderen
tevreden zouden zijn met een plechtige jaarlijkse belofte van de regering dat
geen geld van gewetensbezwaarden voor militaire doeleinden zal worden
gebruikt.
Tot slot realiseerden we ons ook dat in veel landen van het “Noorden” de
militaire belasting die we betalen, een direct effect heeft op andere landen. Zo
zijn het bv. niet zozeer de Colombianen die voor de gruwelijke oorlog in hun
land betalen, maar eerder de belastingbetalers in de V.S. via het Colombia
Plan.

Samenwerking
Deze gevarieerde benaderingwijzen en situaties doen de vraag rijzen hoe
we het best zouden kunnen en moeten samenwerken. De ervaring van de andersglobalisten kan in dit opzicht interessant en nuttig zijn. Meer en meer zijn
we wereldwijd verbonden op verschillende gebieden, waarvan vrede zeker een
van de belangrijkste is. We zijn aan het leren hoe we als grote coalities
(“regenboogcoalities”) van volkeren en groepen met zeer uiteenlopende
doelstellingen en strategieën kunnen samenwerken. Natuurlijk, dat is niet
gemakkelijk en we beginnen nog maar pas. Maar de ervaringen van het World
Social Forum (WSF) gedurende de laatste vijf jaar tonen ons enkele
interessante wegen die we kunnen bewandelen. Het is geen toeval dat elk
WSF een steeds helderder verband tussen de “sociale agenda” en “oorlogs- en
vredesvragen” legt: het duidelijkst komt dit tot uiting in het laatste WSF in
Mumbai (India) in januari 2004.

We lijken te werken in de richting van “hoe kunnen we samenwerken met
synergie en complementariteit vanuit onze verscheidenheid” eerder dan “hoe
kunnen we onze verschillen oplossen of een minimum consensus over onze
analyse, doelstellingen of strategie bereiken?” Dit geldt ook voor de
verschillende vredesgroepen en -bewegingen binnen elk land. De Duitsers
vertelden ons hoe het mogelijk was om samen een “Vredesbeurs” op te zetten,
maar hoe het desondanks voor diezelfde groepen onmogelijk was om het eens
te worden over een gezamenlijke positie of reactie op de gebeurtenissen van
11 september 2001.
De permanente en groeiende uitdaging zal zijn: “Hoe kunnen we de
diversiteit in onze beweging respecteren en zelfs koesteren, en er tegelijkertijd
voor zorgen dat we het beste van elke benadering in een complementair en
collectief perspectief van samenlevingsopbouw gebruiken?”
Dominique Boisvert
(Nederlandse bewerking: Dirk Panhuis)

Lobby-update:

bij politici op bezoek
De voorbije maanden lag onze prioriteit in het politieke werk. Dat zal de
eerstvolgende maanden nog zo blijven. Daar de hoofdindienster van ons
wetsvoorstel, Els Van Weert (SPIRIT), staatssecretaris voor Duurzame
Ontwikkeling en Sociale Economie in de federale regering is geworden, zijn we
op zoek gegaan naar een nieuwe indiener. Die vonden we al vlug in de persoon
van Annemie Roppe, volksvertegenwoordigster van dezelfde partij, die met
plezier en enthousiasme de taak van Els Van Weert overnam.
Ondertussen had ECOLO ons wetsvoorstel van 19 maart 2002 zonder ons
medeweten en zonder onze Franstalige zusterorganisatie Contribuables pour la
Paix te verwittigen op eigen houtje weer ingediend. We vroegen hen met de
bespreking in de ‘commissie voor de financiën en de begroting’ te willen
wachten tot het lichtjes aangepaste wetsvoorstel van Vlaamse kant wordt
ingediend. Daar ging men mee akkoord. De twee wetsvoorstellen zouden dan
worden samengevoegd en besproken.
Een moeilijker taak was en is het om mede-indieners uit andere partijen te
vinden. Daar Groen! niet meer in het federale parlement vertegenwoordigd is,
vinden we daar nu uiteraard niemand. De groenen waren in het verleden
enthousiaste voorstanders van de erkenning van het gewetensbezwaar tegen
de fiscale militaire dienstplicht en leverden elke legislatuur indieners in de
Kamer en de Senaat. Vroeger leverde ook de SP indieners, maar dat was in
2002 niet meer het geval: individuele parlementsleden van de sp.a mochten
zelfs hun handtekening niet onder het wetsvoorstel zetten. We doen al het
mogelijke om beweging in dat standpunt te krijgen, tot hiertoe met wisselend
succes. Bent u sp.a-kiezer of partijlid neemt u dan zo vlug mogelijk contact op

met de fractievoorzitter en volksvertegenwoordigers om uw mening kenbaar te
maken.
Van andere Vlaamse partijen zochten we ook telkens enkele uitverkoren
volksvertegenwoordigers op. Bij de meesten werden we vriendelijk ontvangen
en kregen we begrip voor ons gewetensbezwaar en geweldloze
conflicthantering, maar laat ook de partij niet toe om het wetsvoorstel mee te
ondertekenen. De meest gehoorde reden daarvoor is dat men geen precedent
wil scheppen voor andere groepen die met een fiscaal gewetensbezwaar
zouden komen; een tweede reden is de non-affectatie van de middelen (geen
specifieke ontvangsten voor specifieke uitgaven). Deze bezwaren hebben wij
telkens weerlegd en zijn gebundeld in onze folders ‘Tien misverstanden’ en
‘Argumenten en tegenargumenten’ die u kunt aanvragen op ons secretariaat of
door een mailtje te sturen naar vrak@advalvas.be.
We hopen het wetsvoorstel voor het einde van dit jaar of ten laatste begin
volgend jaar in te dienen. Bezoekt u graag mee een volksvertegenwoordiger,
laat het ons weten. Hoe meer overtuigde, potentiële kiezers de politici over de
vloer krijgen, hoe meer kans op succes er is.

Komt de kerstman langs bij VRAK?

Vrolijke Kerst
VRAK wenst alle lezers,
sympathisanten, actievoerders,
vrijwilligers, politici, … een fijn kerstfeest
en ook een gelukkig en vredevol 2005.
Om het jaar 2004 financieel gelukkig
en vreugdevol in evenwicht af te kunnen
sluiten heeft VRAK nog ongeveer 2.100 €
nodig, hoofdzakelijk voor het 1/3de-tijdse
loon van december voor onze
medewerker, deze VRAK-INFO en enkele
andere werkingskosten.
We zouden het bezoek van de
kerstman aan onze bankrekening erg op
prijs stellen. Kunt u VRAK helpen met een
bijdrage op rekening 001-1281217-20
van Aktie Vredesbelasting? Met onze
hartelijke dank.

Oorlogsbelasting in V.S.:

Rechter doet gemengde
uitspraak
In de V.S. oordeelde een rechter dat de “defensie”belasting moet worden
betaald, maar ook dat een geloofsovertuiging moet worden gerespecteerd. Een
nederlaag en een overwinning. Thomas Jeavons, secretaris-generaal van de
Philadelphia Yearly Meeting (PYM), rapporteert.
In juli 2003 daagde het Departement van Justitie in de V.S. de Quaker
organisatie “Philadelphia Yearly Meeting (PYM)” voor de rechter om ons te
dwingen op te treden als belastinginner voor de regering tegen één van onze
eigen leden. Het ging om achterstallige belastingen van een lid en werknemer
die op grond van haar diepe religieuze overtuiging weigert belasting te betalen
die dient voor oorlog en oorlogsvoorbereiding. Rechter Stewart Dalzell van het
District Court van Oost-Pennsylvania deed uitspraak in de zaak van de USA
versus PYM. Hij deed een gemengde uitspraak.
Enerzijds oordeelde de rechter dat we de heffing op Priscilla Adam’s
wedde moeten uitvoeren en het gevraagde bedrag moeten overmaken aan de
Belastingdienst. Anderzijds oordeelde hij ten gunste van de PYM dat wij als
Quakers niet onredelijk waren, zoals de Belastingdienst had beweerd, door
onze religieuze principes te handhaven en de gepastheid van de heffing in
deze omstandigheden te betwisten. De rechter oordeelde dus dat de 50%
boete die de Belastingdienst vorderde van de PYM wegens de weigering om de
inning uit te voeren, ongerechtvaardigd en niet toegestaan is.
Vanaf het begin is deze zaak evenzeer, of nog meer, een zaak van
godsdienstvrijheid en vrijheid van geweten dan een zaak van belasting. Als een
historische vredeskerk die welbekend staat voor ons langdurig principieel
verzet tegen oorlog en geweld, hebben Quakers gezocht naar de ontwikkeling
en verfijning van niet-geweldadige middelen om conflicten op te lossen, en
hebben we anderen geholpen om hetzelfde te doen. Sommige leden hebben al
lang gevoeld dat ze, naast het weigeren van militaire dienst, ook moeten
weigeren om de militairen financieel te steunen. Als Quaker organisatie heeft
de PYM een zorgvuldig gevormd beleid met betrekking tot het afhouden en
betalen van belasting voor en door haar werknemers. We proberen de
verantwoorde eisen van burgerschap uit te voeren en tevens steun te verlenen
aan onze werknemers die in goed geweten geen belasting voor oorlog kunnen
betalen.

In een van de belangrijkste punten van deze uitspraak bevestigt rechter
Dalzell dat de Religious Freedom Restoration Act in deze zaak toepasselijk is zoals wij al lang hebben geargumenteerd - ook al beweert de regering het
tegendeel. De uitspraak luidt: “De PYM heeft bewezen dat de houding van de
Belastingdienst wezenlijke druk heeft uitgeoefend op de PYM om haar centrale
geloofsovertuiging op te geven. (...) De bewijslast verschuift dus naar de
regering om aan te tonen dat krachtige doorzetting van de inning de dwingende
belangen van de staat dient met de minst beperkende middelen.”
Rechter Dalzell besluit dat hij “het eens is met de PYM dat de heffing de
uitoefening van de godsdienst wezenlijk belast.” Desondanks oordeelde hij dat
in dit geval de PYM de inning moet uitvoeren en het bedrag in kwestie moet
overmaken. We geloven dat dit een ongelukkige uitspraak is die geen volledig
en gepast gewicht verleent aan de Religious Freedom Restoration Act - een
wet die bedoeld is om de godsdienstvrijheid vastgelegd in de Grondwet voor
individuen en kerken te verzekeren.
We blijven geloven dat de regering vast en zeker “minder beperkende
middelen” kan vinden om de belastingen die haar toekomen, te innen. Een kerk
dwingen haar fundamentele historische principes te schenden voor het gemak
van de regering kan niet worden aanvaard. Nu zegt de uitspraak dat de waarde
van godsdienstvrijheid - een essentiële sociale en morele waarde in onze
maatschappij - minder belangrijk is dan het verlangen van de regering om de
gemakkelijkste middelen te hebben om achterstallige belastingen te innen.
Op de vergadering van ons beleidsorgaan op 24 juni heeft de PYM
ingestemd met de betaling van de bedragen zoals bevolen door het Hof. Als
gelovige mensen die ook goede burgers wensen te zijn, voelden de leden dat
we deze weg moesten volgen. Nochtans zeggen we duidelijk dat we zullen
voortgaan met de verdediging van de godsdienstvrijheid - niet enkel voor
onszelf maar voor alle mensen - en dat we blijvende steun zullen verlenen aan
onze leden die zich geroepen voelen om een gewetensstandpunt als
geloofsgetuigenis in te nemen.

Internationale actiedag voor

een wereld zonder
uraniumwapens
Op 5 november voerden activisten van de Belgische Coalitie Stop Uranium
Wapens! een protestactie uit aan de ingang van het Belgische Ministerie van
Landsverdediging. Hiermee drukten zij hun verlangen uit naar een verbod op
uraniumwapens. Politici van verschillende partijen waren aanwezig om deze
actie te ondersteunen. De actie verzegelde symbolisch het Ministerie van
Landsverdediging als een zone die besmet werd met het giftige en radioactieve
‘verarmd’ uranium.
Een delegatie van de Coalitie overhandigde aan het Ministerie
(Lambermontstraat 8) een bundel van duizenden handtekeningen die
ingezameld werden voor een verbod op wapensystemen met uranium. Na

overhandiging van de bundel handtekeningen volgde er een gesprek over het
'Eisenpakket aan de regering'.
Deze actie maakte deel uit van een internationale actiedag, georganiseerd
door de International Coalition to Ban Uranium Weapons, welke als doel heeft
regeringen aan te sporen om een internationaal verdrag te onderschrijven voor
een verbod op deze uraniumwapens. Deze actie geeft betekenis aan de
actiedag van de Verenigde Naties (6 november) voor de Preventie van de
Uitbuiting van het Milieu tijdens oorlogen en gewapende conflicten. Projectielen
met verarmd uranium die inslaan op een hard oppervlak veranderen
gedeeltelijk in stofdeeltjes van uraniumoxiden die meegevoerd worden met
wind en water en bij inademing en inname via voedsel kankers kunnen
veroorzaken. Onder bepaalde voorwaarden kan verarmd uranium ook het
erfelijk materiaal DNA beschadigen.
Een woordvoerder van de Belgische Coalitie Stop Uranium Wapens! zei:
“De Subcommissie van de V.N. voor de Mensenrechten beoordeelde
'conventionele' wapens met verarmd uranium als illegaal, onder meer omdat
deze wapens door hun specifieke aard geen onderscheid kunnen maken
tussen burgers en soldaten. Desondanks werden deze wapens op grote schaal
gebruikt in de door de VS geleide oorlogen in Irak, ex-Joegoslavië en
Afghanistan. België heeft deze wapens nog steeds niet buiten de wet gesteld
en ondersteunt NAVO-operaties welke gebruik maken van verarmd uranium.”
VRAK heeft de Belgische campagne mee ondertekend.

Impressie van Flanders Fields
uit Ghana

Evelyn Nana-Fosu–Randall uit Ghana heeft in New-York en in Afrika
gewerkt voor Kofi Annan toen die nog verantwoordelijk was voor de missies
van de UNO-Blauwhelmen. In juli nam ze deel aan de Tiende Internationale
Conferentie van Oorlogsbelastingweigeraars en Campagnes voor
Vredesbelasting te Brussel. Met andere conferentiegangers maakte ze ook de
tweedaagse uitstap naar de Westhoek (Flanders Fields) en de slagvelden en
monumenten van de Eerste Wereldoorlog. We vroegen naar haar impressies.

Leren wat ik onder controle heb en dan begrijpen wat ik niet onder controle
heb, elimineert een heleboel frustraties. En in het leven is niets zeker.
Door ons bezoek aan de oorlogsmusea gingen mijn gedachten weer uit
naar alle door oorlog verscheurde gebieden waar ik gedurende 29 jaar in dienst
van de UNO heb gewerkt. De afschuwelijke dingen die ik in Liberia heb gezien.
De stank alleen al: dat zware brouwsel van schimmels, afval, verrotting, urine,
zweet en tuberculose vermengd met 100% vochtigheid, gekookt bij een hitte
van 100° F. (37° C.) met enkel genoeg ventilatie om muskieten zich te laten
vermenigvuldigen. De opeengepakte massa’s mensen. De uithongering.
Al luisterend naar de verhalen in de musea en kijkend naar Käthe Kollwitz’
standbeelden van de ouders die treuren over hun achttienjarige zoon dacht ik
terug aan het zwangere meisje en haar grootmoeder die getuigden hoe ze de
slachting hadden overleefd waarin de rest van hun hele gemeenschap was
uitgemoord.
Ik stond verbaasd over de afschuwelijke wreedheden die tijdens de Eerste
en Tweede Wereldoorlog gebeurd zijn. De musea bezorgden me kippenvel. Ik
herinner me de gezichten op de foto’s en die achtervolgen me nog steeds.
Wanneer ik vandaag rond me kijk, zie ik de slachtoffers van wreedheden zij
aan zij zitten met de daders ervan, zoekend naar een gezamenlijk verstaan van
mensenrechten. Wat in Afrika is gebeurd, wordt geen Eerste of Tweede
Wereldoorlog genoemd. Maar de geschiedenis van de onderdrukking van het
Vlaamse volk, is die niet dezelfde als wat er gebeurt in Soedan? De sterkste die
probeert de zwakste te onderdrukken?
Mijn vraag is: “Wanneer zullen we leren om in vrede te leven?”
Het is hartverscheurend om de verhalen te horen van kinderen en vrouwen
in Irak, Liberia, Soedan en het Midden-Oosten. Kinderen, vaak onder dwang
gerekruteerd, hebben brandstichtingen, verkrachtingen en moorden gepleegd.
Anderen werden gedwongen om naar de frontlinies te trekken om zo te dienen
als schild voor de bevelvoerende officieren, in plaats van naar school te gaan.
De succesvolle conferentie en deze excursie naar Flanders Fields
bemoedigen me verder te werken met de Voices of African Mothers voor
rechtvaardigheid, vrijheid en mensenrechten voor alle volkeren.

Berichten
Belastingontvanger op vredesmars

Op zondag 3 oktober werd in Brussel een vredesmars gehouden onder het
thema “Vrouwen als kracht voor vrede”. Deze mars werd georganiseerd door
de Vlaamse Vredesweek en verliep in een ontspannen en positieve sfeer.
VRAK was aanwezig met een groot spandoek langs de kant van het traject.
Tevens stond een deftig in het zwart geklede belastingontvanger met zijn
geldbus te rammelen, terwijl hij de voorbijtrekkende manifestanten luidkeels
opriep om hun burgerplicht te vervullen en hun belasting te betalen. Maar
tegelijkertijd hield een militair (met speelgoedgeweer) zijn hand naast de
collectebus van de belastingontvanger met de mondelinge en geschreven
mededeling “Het leger dankt u voor uw bijdrage”. Die militair is helaas niet
zichtbaar op de foto hierboven. Andere vrijwilligers deelden pamfletten uit.
De sketch werd bijzonder geapprecieerd door het publiek en kreeg veel
waardering van de voorbijtrekkende politici van SPIRIT en Groen!

Conferentieverslag
We hebben nog enkele exemplaren van het Engelstalige verslag van de
Tiende Internationale Conferentie van Oorlogsbelastingweigeraars en
Campagnes voor Vredesbelasting (Brussel, 8-11 juli 2004, 123 blz.). Het
verslag is verkrijgbaar door overschrijving van 7 € (verslag) + 1,50 €
(portokosten) op rekening 001-1281217-20 van VRAK.

Agenda
Ontwikkelen en Ontwapenen. Vredesconferentie
Organisatie Vredesnetwerk: 11 december 2004; De Markten, Oude
Graanmarkt 5, Brussel, van 10.15u tot 17.15u. Lezingen, werkgroepen,
discussies, actievoorstellen, film en video, info-stands.
De Europese Unie werkt hard aan haar gemeenschappelijke buitenlandse
politiek. Maar is dat ook een vredesbeleid voor de wereld? Wat zijn de
oorzaken van oorlog en geweld? Wat zijn de voorwaarden tot vrede? Een dag
van discussie en actie-ideeën rond het bevorderen van menselijke veiligheid
voor de wereldbevolking.
Thema’s: menselijke veiligheid; de Europese strategienota kritisch bekeken;
economische politiek EU en het zuiden; terrorisme, botsende beschavingen en
vijandsbeeld; ecologische schuld en ecologische voetafdruk; internationaal
recht en interventie; Europese Unie en het Midden Oosten; mislukte staten;
burgerrechten en anti-terreur; Navo en Europees leger; lokale vredeswerking;
EU en de uitbreiding: Turkije.
In de werkgroepen zal er veel plaats zijn voor gesprek tussen de
deelnemers en de inleiders. Er is telkens een voorzitter voorzien en een
verslaggever. Er komt nadien een verslagboek uit.
Toegang: 3 €. Inschrijven gewenst via vrede@vrede.be of 09-233 46 88.

Voettocht Hiroshima 2005: Ieper - Brussel - Kleine
Brogel
Volgende zomer organiseert Voor Moeder Aarde een internationale
voettocht waar honderden stappers worden verwacht in het kader van de 60ste
verjaardag van het atoombombardement van Hiroshima en Nagasaki. Voor
Moeder Aarde vraagt dat de kernmachten en de NAVO lidstaten werk te maken
van een verdrag voor een wereldwijd verbod op kernwapens zoals vastgelegd
in het Non-Proliferatie verdrag.
De voettocht vertrekt op dinsdag 26 juli in de vredesstad Ieper en gaat via
het NAVO hoofdkwartier in Brussel naar de geheime NAVO kernwapenbasis
van Kleine Brogel. Langs de route zullen de stappers systematisch aankloppen
bij de burgemeesters om hun actieve steun te vragen voor de internationale
noodoproep van de 'Mayors for Peace'. Met de Hiroshima herdenking op 6
augustus start een vredeskamp tot 9 augustus, de dag waarop het Nagasaki
atoombombardement wordt herdacht.
Voor Moeder Aarde zoekt lokale contacten en vrijwilligers die in het
organisatieteam willen stappen. Giften zijn welkom op 001-2055174-14 met
vermelding 'voettocht 2005'. Of bestel nu een Japans vredesklokje ‘Nooit meer
Hiroshima en Nagasaki’: een perfect kerstgeschenk en het kost slechts € 10.

Meer info en inschrijvingen binnenkort op www.moederaarde.be, tel. 09242 87 04, fax 09-242 87 51, pol@motherearth.org.

