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Geen geld voor geweld

Cassatie
Begin januari is Jan Hellebaut in cassatieberoep gegaan tegen het vonnis
van de rechter bij het Hof van Beroep in Brussel. Jan kan, gesteund door
VRAK, in geweten geen belasting betalen voor het leger.
Met VRAK zocht hij een cassatieadvocaat aan om te onderzoeken of de
rechter in beroep wel op alle grieven had geantwoord en of het gerechtvaardigd
was dat hij niet op de grond van de zaak was ingegaan. De advocaat kwam net
als wij tot de conclusie dat er gronden zijn om de uitspraak van de rechter in
cassatie aan te vechten.
Volgens ons is er een leemte in de belastingwet omdat die geen alternatief
voorziet voor gewetensbezwaarden tegen de fiscale militaire dienstplicht. Net
zoals bij de fysieke militaire dienstplicht kan de wetgever een regeling treffen
voor dat deel van onze belastingen dat nu naar het leger gaat.
Meer info en achtergrond vindt u op www.vrak.be / VRAK-info 2010 nr.1.

Verder nieuws …
We zijn blij te melden dat de kosten van de procedure bij het Hof van
Cassatie kunnen worden gedragen door de bijdragen van onze donateurs.
De ontwikkelingen in binnen- en buitenland aangaande het individuele
gewetensbezwaar tegen de fysieke en fiscale militaire dienstplicht en, ruimer,
over de maatschappelijke kost van militaire uitgaven staan niet stil.
De internationale vereniging Conscience and Peace Tax International
(CPTI) werkt verder op het internationale niveau, vooral bij de UNO. CPTI
bezorgt daar geschreven en mondelinge bijdragen aan het Comité voor de
Mensenrechten dat het respect voor de mensenrechten (o.a. het
gewetensbezwaar) controleert. CPTI discussieert met andere NGO’s in de
Raad voor de Mensenrechten ook mee over ontwerpteksten over het veel
ruimer opgevatte Human Right to Peace waarin o.a. het gewetensbezwaar aan
bod komt. Op de webstek www.cpti.ws (> CPTI documents > UNO) kunt u veel
bijdragen over de toestand van gewetensbezwaarden in diverse landen lezen.
CPTI was ook sterk betrokken bij de zaak Bayatyan vs. Armenië voor het
Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg. Daarover brengen we nu
een artikel.
Daarop volgt een tekst over de enorme kosten van de bewapening die tot
de hoge staatsschuld van Griekenland hebben bijgedragen.
En we besluiten deze VRAK-info met een tekst over wat we willen voeden!

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
bevestigt het recht op gewetensbezwaar tegen
militaire dienst
Op 7 juli 2011 bevestigde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
(Straatsburg), in een fundamentele en historische uitspraak in de zaak
Bayatyan vs Armenië, dat de staat de plicht heeft om het individuele recht op
gewetensbezwaar tegen militaire dienst te respecteren op grond van artikel 9
van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM): het recht op
vrijheid van mening, geweten en godsdienst. Het is de eerste keer dat het recht
op gewetensbezwaar tegen de militaire dienstplicht expliciet is erkend op grond
van het EVRM. Eerder waren er al gelijkaardige uitspraken van het Comité voor
de Mensenrechten van de UNO, dat de navolging van het Internationaal
Verdrag over Burgerlijke en Politieke Rechten (BuPo) door de staten
controleert.
Azerbeidzjan en Turkije zijn nu nog de enige leden van de Europese
Conventie (van de Raad van Europa) die het gewetensbezwaar tegen de
verplichte militaire dienst nog niet hebben erkend. Het Hof roept deze landen
op onmiddellijk stappen te ondernemen om hun nationale wetgeving aan te
passen conform deze uitspraak. Armenië moet een alternatieve burgerlijke
dienstplicht aanbieden die niet afschrikwekkend of bestraffend is, in navolging
van Europese en internationale standaards.
Vatan Bayatyan is een jehovagetuige die tot tweeënhalf jaar
gevangenisstraf was veroordeeld voor dienstweigering uit gewetensbezwaar.
Na zijn veroordeling in Armenië en een eerdere afwijzing van zijn verzoek bij
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Straatsburg), werd er bij de
Grote Kamer (17 rechters) van het Europees Hof een verzoekschrift ingediend
ten gunste van Bayatyan door derden, nl. Amnesty International, Conscience &
Peace Tax International, International Commission of Jurists, Quaker UN Office
en War Resisters' International. De gunstige uitspraak is een mijlpaal in de
geschiedenis van de erkenning van het gewetensbezwaar tegen militaire
dienst. Een uitspraak van de Grote Kamer is definitief en moet door alle
verdragspartijen worden toegepast.

Meer informatie:
Amnesty International: Landmark ECHR ruling recognizes right to conscientious objection
(http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/landmark-echr-ruling-recognizes-rightconscientious-objection-2011-07-07)
Bron: Gezamenlijke persmededeling van A.I., CPTI, ICJ, QUNO, WRI

Midden de crisis: 7,9 miljard euro voor Frans en
Duits wapentuig
In de zomer van 2009 gebeurt iets merkwaardigs. Griekenland betaalt in
dat crisisjaar 2,5 miljard euro voor zes Franse fregatten, nog eens 400 miljoen
euro voor vijftien Franse Puma-gevechtshelikopters van de wapengigant EADS
nv en tot slot nog eens 5 miljard euro voor zes onderzeeërs van het Duitse
ThyssenKrupp. Boem, paukenslag! 7,9 miljard euro voor Frans en Duits
wapentuig, middenin de crisis.
Merkel en Sarkozy tekenen plan na plan uit om ervoor te zorgen dat
Griekenland de leningen aan Duitse en Franse banken kan betalen. Het duo
spuit mening na mening over wat het Griekse volk moet doen maar in het
medialicht houdt het de kiezen op elkaar wanneer het over de wapendeals
gaat. Der Spiegel zette het Griekse shoppen in Duitsland op een rijtje en dat is
indrukwekkend. Onderzeeërs, jachtbommenwerpers, tanks... Het kleine
Griekenland met zijn 11 miljoen inwoners staat op de wereldranglijst van big
spenders inzake conventionele bewapening op de vijfde plaats. Het geeft
exorbitant veel uit aan defensie: 3,1 procent van de nationale rijkdom. Landen
als Frankrijk en Groot-Brittannië besteden respectievelijk 2,3 en 2,4 procent
aan defensie. Alleen de VS doen beter, met 4 procent.
Crisis of geen crisis, de grote Europese broers zetten de Grieken onder
druk om de wapenaankopen gewoon te laten doorgaan, op straffe van geen
lening. Het persbureau AP citeert een adviseur van premier Papandreou:
“Niemand zegt: ‘Koop onze oorlogsschepen of we helpen je niet met je
schulden.’ Maar de niet mis te verstane onderliggende boodschap is dat we
meer hulp krijgen als we doen wat zij willen op bewapeningsvlak.” Het tijdschrift
Vrede schrijft: “President Sarkozy zou in februari 2010 druk uitgeoefend hebben
op Papandreou toen die op bezoek was in Frankrijk voor hulp bij de financiële
perikelen van zijn land. Op de dag dat Papandreou naar Parijs ging, kondigden
de Grieken aan dat ze de geplande aankoop van zes Franse Fremm-fregatten
ter waarde van 2,5 miljard euro niet zouden herzien, ondanks de financiële
afgrond waar ze voor stonden.”1
Griekenland is een Navobondgenoot om door een ringetje te halen. Op het
kruispunt van drie continenten is het een strategische plek. Zeker nu de Navo
en de Amerikaanse strategen alle aandacht hebben voor noordelijk Afrika, het
Midden-Oosten, Iran, de Balkan, de landen van Oost-Europa en Rusland.
Begin oktober 2011 koopt het failliete Griekse establishment nog maar eens
400 tanks en een twintigtal amfibievoertuigen van het Amerikaanse leger. En,
zo blijkt, ook nog eens vier oorlogsschepen ter waarde van elk drie miljoen euro
van Frankrijk.
De Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk spelen de rivaliteit tussen
Griekenland en buurland Turkije handig uit. De wapenfabrikanten eten van
twee walletjes als leveranciers aan beide rivalen. Bestelt Griekenland nieuwe
wapens, dan kan de wapenfabrikant even wachten en daar melden de Turken
zich al voor dezelfde spulletjes. De Koude Oorlog in het klein, zo lijkt het wel.
Ware het niet dat al dat nieuwe oorlogsmateriaal helemaal niet geschikt is voor
een confrontatie met Turkije, maar des te meer voor de Navostrategie en om
nieuwe machtsverhoudingen in het Midden-Oosten te helpen creëren zoals
Washington die graag zou zien. Waarom blijft het anders zo pijnlijk stil in

Washington, Brussel en Frankfurt over het feit dat de Griekse regering op alles
bespaart behalve op oorlogstuig?
Kristof van Damme, Ontspoorde staatsfinanciën in Griekenland. Vrede nr. 406, novemberdecember 2010
1

Uit het boek Hoe durven ze? De euro, de crisis en de grote hold-up van Peter
Mertens, uitgeverij EPO, Berchem | ISBN 978 94 9129 713 7 | 1e druk
december 2011, 6e druk februari 2012 | 360 pagina'sTM | prijs: 20.00 euro.
Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks te bestellen via www.epo.be.

Twee wolven
Ergens hier ver vandaan leeft een oude Indiaanse vrouw. Elke dag leert zij
haar kleindochter lessen over het leven. Zo ook vandaag.
“Binnen in me is een gevecht gaande" zegt ze tegen het meisje.
“Het is een afschuwelijk gevecht tussen twee wolven.
De ene wolf bestaat uit jaloezie, hebzucht, verwaandheid, wrok, leugens, valse
trots en superioriteit.
De andere wolf is blijdschap, vrede, liefde, hoop, vriendelijkheid en
vrijgevigheid.
Binnen in jou is dezelfde strijd aan de gang en datzelfde geldt voor ieder mens.”
Het meisje denkt daar even over na en vraagt dan aan haar grootmoeder:
“Welke wolf zal het gevecht winnen?”
De oude vrouw glimlacht en antwoordt: “Degene die jij voedt”.
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