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VRAK  wordt  lid  van 
Friends  of  the  Earth 

(FoE) 
 
 
 

Samen sterk 
 
  Na een aantal gesprekken met FoE over de statuten en de vormen van 
samenwerking heeft VRAK beslist om lid te worden van de federatie Friends 
of the Earth (Vlaanderen en Brussel). Die samenwerking zal voor iedereen 
voordelen opleveren: ruimere verspreiding van elkaars ideeën, samenwer-
king bij informatiestands, grotere politieke slagkracht, bewijs van brede 
steun in de samenleving, financiële samenwerking, perswerking, publici-
teit,… Het is ook de bedoeling dat onze VRAK-medewerker een tot twee 
dagen per week voor VRAK op het secretariaat in Gent zal gaan werken. 
VRAK behoudt uiteraard zijn eigen werking en is tegelijkertijd deel van de 
federatie met al de voordelen van dien. 
 
  FoE vzw is in de eerste plaats een milieufederatie, maar het verband 
met vrede, ontwapening, mensenrechten en antimilitarisme ligt voor de 



hand (zie missietekst hieronder). In Vlaanderen is FoE (voorheen Voor 
Moeder Aarde vzw) vooral bekend geworden door haar acties tegen kern-
energie en voor duurzame energie, tegen kernbewapening met haar acties 
in Kleine Brogel en bij de NAVO in Evere. Ook de campagne voor Burge-
meesters voor Vrede is een succesverhaal van het voormalige Voor Moeder 
Aarde. Basisdemocratie en geweldloosheid zijn traditionele basisprincipes 
bij FoE. 
 
 

Federatie 
 
  Tijdens de algemene vergadering van de federatie Friends of the Earth 
(Vlaanderen-Brussel) op 28 april 2007 werden met unanimiteit 9 autonome 
lokale en thematische groepen verwelkomd in de nieuwe samenstelling van 
die algemene vergadering.  
 
  Met “autonoom” wordt bedoeld dat de lokale en thematische groepen 
zelfstandig zijn en hun eigen werking hebben. De lokale groepen voeren ac-
tie over milieu en aanverwante problemen in een bepaalde stad of streek en 
nemen ook nationale en internationale thema’s van FoE over in de mate van 
het mogelijke. De thematische groepen werken op hun eigen specifieke 
thema’s in heel Vlaanderen en leggen verbanden met de algemene thema’s 
van FoE.  
 
  In een eerste fase werden volgende autonome thematische groepen 
als effectief lid aanvaard: Steungroep Inheemse Volkeren, Klimaat/Energie, 
Nucleaire Ontwapening, Verarmd Uranium, 4x4info en VRAK. Als autonome 
lokale groepen werden aanvaard: Kempens Forum voor Atoomstop, FoE-
Bruxsel en FoE-Ieper. Naast de tweetalige FoE-Bruxsel was vorig jaar reeds 
de Engelstalige FoE-Brussels als effectief lid van de AV aanvaard. Deze 
tien effectieve leden van de federatie verwachten dit jaar nog verdere uit-
breiding.  
 
  FoE-Waasland en FoE-Middelkerke maakten al kenbaar dat ze bij de 
volgende algemene vergadering zullen toetreden. Met een twaalftal andere 
lokale groepen en met enkele andere autonome thematische groepen wor-
den momenteel besprekingen over toetreding gevoerd. 
 
 

Wereldwijd 
 
  De speerpuntcampagne voor 2007 is klimaat en energie, waarbij FoE 
samen met Europese partners de start van de "Big Ask" aan het voorberei-
den is naar het voorbeeld van de succesvolle campagne van de Britse FoE 
collega's (www.bigask.org). Met de “Big Ask” wil FoE jaarlijkse bindende 
doelstellingen afdwingen van de politici voor de reductie van CO2 uitstoot, 
energiebesparing en de ontwikkeling van hernieuwbare energie.  
 
  Alle nieuwe leden van de federatie werden opgeroepen ambassadeur 
van FoE te worden om bestaande en nieuwe groepen uit te nodigen aan te 
sluiten bij Friends of the Earth. FoE International is 's werelds grootste mili-
eufederatie met afdelingen in meer dan 70 landen, waarvan de meerderheid 
in het zuiden van de planeet. FoE International  werkt prioritair rond het 
stoppen van de opwarming van de aarde, water, ontbossing en woestijn-



vorming, landbouw, mijnbouwindustrie en de moordende macht van finan-
ciële en economische instellingen en bedrijven. (www.foei.org) 
 
  
Het secretariaat van Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel is gevestigd 
op:  

K. Maria Hendrikaplein 5, 9000 Gent,  
belgium@motherearth.org, www.moederaarde.be,  
tel. 09-242 87 52, fax 09-242 87 51. 

  
 

  

 
 
 

Missietekst 
 
  
  Friends of the Earth is een gewestelijke milieuvereniging met individue-
le leden en autonome lokale en thematische groepen. Friends of the Earth 
Vlaanderen & Brussel is de Vlaamse afdeling van Friends of the Earth Inter-
national, een internationale federatie van autonome milieuverenigingen. De 
vereniging is pluralistisch.  
 
  De organisatie gebruikt onderzoek, educatie & sensibilisatie, beleids-
werk, campagnes en geweldloze directe acties als hefbomen om haar doel-
stellingen te verwezenlijken.  
 
Friends of the Earth:  
� promoot duurzame ontwikkeling op lokaal, regionaal, nationaal en interna-
tionaal niveau; 
� beschermt de aarde tegen verdere vernietiging en herstelt door de mens 
en nalatigheid toegebrachte schade;  
� vrijwaart de ecologische, culturele en etnische diversiteit van de aarde; 
� verhoogt publieke participatie en democratische besluitvorming. Meer 
democratie is een doel op zich én is vitaal voor de bescherming van het 
leefmilieu en een goed beheer van de natuurlijke rijkdommen;  
� verwezenlijkt sociale, economische en politieke rechtvaardigheid en gelij-
ke toegang en kansen tot natuurlijke rijkdommen voor mannen en vrouwen 
op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau;  
� ijvert voor conflictpreventie en geweldloze conflictoplossing en demilitari-
sering. Militaire uitgaven moeten geheroriënteerd worden voor het bevredi-
gen van sociale en ecologische noden.  

 
  Friends of the Earth heeft een democratische structuur met autonome 
groepen die zich akkoord verklaren met de richtlijnen van de internationale 



federatie. Lidgroepen van Friends of the Earth zijn verbonden door de ge-
meenschappelijke overtuiging dat deze doelstellingen zowel sterke lokale 
activiteiten als effectieve nationale en internationale campagnes vereisen. 
  Zij zien Friends of the Earth International (FoEI) als een uniek en di-
vers forum om internationale initiatieven na te streven, hierbij gebruik ma-
kend van de diverse achtergronden en perspectieven van de leden. Door in-
formatie, kennis, talent en middelen te delen op bilateraal en multilateraal 
niveau, ondersteunen Friends of the Earth groepen elkaars ontwikkeling en 
versterken zij elkaars nationale en internationale campagnes. 
 
  Meer informatie vindt u op www.moederaarde.be en www.foei.org .  
 

 

  

Senator Nancy Ruth op 15 mei in de Canadese Senaat:  
 
 

15 mei 2007 
Internationale Dag  

van de Gewetensbezwaarde 
 
 
  
  Ik hoop dat alle geachte senatoren een mooie Moederdag hebben ge-
had en de aangifte van hun personenbelasting hebben ingediend. Die twee 
staan met elkaar in verband. Daarover zou ik willen spreken. 
 
  De Amerikaanse Julia Ward Howe, auteur van de Battle Hymn of the 
Republic, heeft enkele van de ergste gevolgen van de Amerikaanse Burger-
oorlog gezien. Ze werkte met weduwen en wezen aan beide kanten van de 
oorlog, en ze heeft zich gerealiseerd dat de gevolgen van een oorlog veel 
verder gaan dan het doden van soldaten op het slagveld. Ze zag de econo-
mische verwoesting van de Burgeroorlog, de economische crisis die op de 
oorlog volgde en de herstructurering van de economie in Noord en Zuid. 
 
  In 1870 creëerde Julia Howe een antioorlogsdag die wij nu kennen als 
Moederdag voor Vrede. Ze zei met overtuiging: “Het zwaard van moord is 
niet de balans van Justitie”. 
 
  Vandaag is het de Internationale Dag van de Gewetensbezwaarde. 
Gewetensbezwaarden tegen fysieke militaire dienst worden erkend in de 
meeste delen van de wereld. Conscience Canada, samen met andere groe-
pen, wijst erop dat moderne oorlogen enorm afhangen van belastinggelden. 
 
  Om gewetensbezwaren op een correcte manier te erkennen moeten 
burgers die bezwaar maken tegen het betalen voor oorlog, de mogelijkheid 
hebben om hun belastinggeld te heroriënteren naar niet-gewelddadige vor-
men van vredesopbouw. Canada heeft verscheidene historische preceden-
ten voor de erkenning van gewetensbezwaren tegen militaire belastingen, te 
beginnen met de Oorlog van 1812. 
 



  Ons Charter heeft de vrijheid van geweten op basis van religieuze en 
niet-religieuze moraal plechtig vastgelegd. In 1981 zeiden senator Eugene 
Forsey en zes andere parlementsleden: 
 
  “In tijden van militaire dienstplicht kan men aanspraak maken op de 
vrijstelling van militaire dienst op grond van het geweten: een alternatieve 
dienst wordt dan toegestaan. Het zou eveneens mogelijk moeten zijn om 
aanspraak te maken op de vrijstelling van het betalen van belasting voor 
oorlogsvoorbereiding: een alternatief dat daarmee in verband staat, zou dan 
moeten worden aangeboden.” 
 
  Ik ben een van die Canadezen die, al gedurende enkele jaren, het per-
centage van mijn personenbelasting dat voor het militaire budget is be-
stemd, aftrek van mijn aanslag personenbelasting. Ik heb dat geld gedepo-
neerd in het Vredesbelastingfonds van Conscience Canada. 
 
  Ik moedig de geachte senatoren aan om dat ook te doen en te werken 
voor het recht van de Canadezen om drie dingen te doen: om wettelijk en 
bewust gewetensbezwaarde te zijn; om belasting voor vrede te betalen en 
niet voor de militairen; en ten slotte, om steun te verlenen aan wetsvoorstel 
C-348 wanneer het voor onze kamer komt. 
 
  Zoals Julia Ward Howe zei: “Het zwaard van moord is niet de balans 
van Justitie”. 
 

Bron:  Debates of the Senate, 1st session,  39th parliament, volume 143, is-
sue 97, May 15, 2007                                                    Vertaling: Dirk Panhuis 

 
 

 



Nieuwe wet:  
   verband tussen geld van  
   burgers en bewapening 
 
  
  Aan de reeds bestaande wet van 2006 op de economische en indivi-
duele activiteiten met wapens is een artikel over clustermunitie en antiper-
soonsmijnen toegevoegd door de wet van 8 januari 2007 (Senaat) en 1 
maart (Kamer). Deze nieuwe wet stelt:  
 
  “Eveneens verboden is de financiering van een onderneming naar Bel-
gisch of naar internationaal recht, met als activiteit de vervaardiging, het ge-
bruik, het herstel, het te koop stellen, de verkoop, het uitdelen, het invoeren 
of uitvoeren, het opslaan of vervoeren van antipersoonsmijnen en/of sub-
munitie in de zin van deze wet, en met het oog op de verspreiding ervan.” 
  
  Dit is een grote stap vooruit. Hierdoor wordt erkend dat het geld van 
banken en individuele burgers niet mag gebruikt worden in beleggingsfond-
sen voor de financiering van bepaalde vormen van dodelijk geweld waartoe 
dat soort wapens kan leiden. 
 
  Door het goedkeuren van de nieuwe wet bewijst de Staat dat zij het 
verband ziet tussen het door de individuele burger geïnvesteerde geld en 
dodelijk geweld. Het logische gevolg is dus een verbod aan de banken om 
producenten van antipersoonsmijnen en clustermunitie in hun collectieve 
beleggingsfondsen op te nemen.  
 
  
  VRAK kijkt dus uit naar het moment waarop de Staat ook het verband 
erkent tussen het belastinggeld van de burger en het dodelijk geweld waar-
voor dat belastinggeld kan worden gebruikt. Het verschil tussen antiper-
soonsmijnen en clustermunitie enerzijds en andere “gewone” wapens an-
derzijds is slechts een kwestie van gradatie. 
 
 
  De wet is een interessant en hoopgevend precedent voor de erkenning 
van ons gewetensbezwaar. 
 
 
 

 

  
 



Verkiezingen van 10 juni 
 
  
  In de aanloop naar de verkiezingen van 10 juni en de regeringsonder-
handelingen die daarop zullen volgen heeft VRAK contacten gehad met le-
den van diverse partijbesturen. Met sommige partijen zijn we nog in overleg.  
  Bij eventuele deelname aan regeringsonderhandelingen zullen zowel 
Groen! als SPIRIT bij de mogelijke toekomstige coalitiepartners actief plei-
ten voor de erkenning van het gewetens-bezwaar tegen de fiscale militaire 
dienstplicht. Ook de NV-A wil in haar pacifistische traditie deze maatschap-
pelijke waardevolle vraag steunen en zal de voorstellen van de andere par-
tijen bijtreden. 
  
 

SPIRIT 
 
  Ons gewetensbezwaar en het organiek begrotingsfonds voor niet-
militaire vredestaken staan expliciet in het verkiezingsprogramma van SPI-
RIT onder het kopje “Defensie” in Hoofdstuk II “Geweld bestrijden” van de 
algemene rubriek “De wijde wereld: kiezen voor de toekomst”. Ook meer al-
gemeen stelt deze partij in de inleiding op het hoofdstuk II: “SPIRIT trekt 
daarom steevast de kaart van conflictpreventie en geweldbestrijding.” 
  
 

Groen! 
 
  In het verkiezingsprogramma van Groen! staat het vredesbelasting-
fonds zelfs twee keer vermeld. Eén maal is dat in het hoofdstuk fiscaliteit 
onder nr. 2.80. De tweede keer staan het gewetensbezwaar tegen de mili-
taire bestemming van belastinggeld en de oprichting van een  vredesbelas-
tingfonds vermeld in het kader van internationale veiligheid onder nr. 4.63. 
Ook andere voorstellen van Groen! op gebied van veiligheid en geweldloze 
conflicthantering vinden hun plaats in dat kader.  
 

 

  
 

  Agenda 
 
 
Gentse Feesten, 14 - 25 juli:    VRAK en Friends of the Earth. 
We zoeken vrijwilligers om de infostand op de Gentse feesten te beman-
nen/bevrouwen. Heb je hier interesse voor? Graag je naam opgeven via 
vrak@advalvas.be of 0499 - 13 88 55. Dank bij voorbaat. 
 
Regeringsonderhandelingen: We volgen de regeringsonderhandelingen 
op de voet en trachten ons wetsvoorstel op de onderhandelingstafel en in 
het regeerakkoord te krijgen. 
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