
Geen besluit voor JSF-bommenwerpers 

Het kabinet heeft besloten tot deelname aan de 
ontwikkeling en productie van JSF-gevechtsvlieg-
tuigen ten bedrage van 960 miljoen euro. In prin-
cipe betekent dat kiezen voor VS-bommenwerpers 
die nog eens 6 miljard euro moeten gaan kosten. 
Op 2 april debatteert de Tweede Kamer hierover. 
Wij allen, een zeer brede coalitie tot in het CDA 
aan toe, vinden het kabinetbesluit geen goed 
besluit. 
 
Brede coalitie 
Een brede coalitie van 35 vredesorganisaties, poli-
tieke partijen en politieke jongerenorganisaties 
voert de campagne ‘Geen 7 miljard euro voor JSF-
bommenwerpers’. Allen zijn zij het er, om uiteen-
lopende redenen, over eens dat de Tweede Kamer 
begin april niet moet instemmen met deelname aan 
de ontwikkeling en bouw van de Joint Strike 
Fighter, de bommenwerper die als het aan het 
kabinet ligt de F-16 op zal gaan volgen. Deelname 
aan ontwikkeling en bouw van de JSF betekent 
immers feitelijk dat deze tezijnertijd ook aange-
schaft zal worden. De uiteindelijke aanschafkosten 
van de beoogde 85 Joint Strike Fighters worden nu 
op 7 miljard euro geschat. Een grote kamermeer-
derheid van SP, GroenLinks, PvdA, D66 en CDA 
zijn tegen of hebben twijfels over dit besluit, 
waardoor de discussie nog helemaal open ligt. 
 
Argumenten 
Zoals gezegd, de verschillende deelnemende orga-
nisaties hebben allemaal hun eigen redenen om 
tegen een besluit voor deelname aan de ontwikke-
ling en bouw van de Joint Strike Fighter te zijn. 
Tot die uiteenlopende argumenten behoren onder-
meer de volgende: 
 
• principiële afwijzing van wapeninvestering  
• deelname betekent een te groot financieel 

risico: er is grote onzekerheid over de vraag 
of de JSF uiteindelijk niet veel duurder zal 
worden dan de 7 miljard euro die nu al 
voorgespiegeld wordt 

• de F16’s kunnen nog wel even mee, 
vervanging is nu nog niet aan de orde 

• beter straks een opvolger van de F-16 ‘van de 
plank’ kopen dan nu al voor de JSF te kiezen 

• het is beter om een Europees vliegtuig te 
kopen als opvolger van de F-16 

• Nederland moet niet militair integreren met 
die VS die in hun ‘alleingang’ een steeds 
oorlogszuchtigere koers varen 

• aanschaf van nieuwe straaljagers is niet in 
overeenstemming met de defensieprioriteit 
van deelname aan VN-vredesoperaties 

• deelname aan ontwikkeling en bouw van JSF 
levert nauwelijks extra werkgelegenheid op  

• een kabinet moet niet in zijn nadagen be-
slissen over zo’n grote en risicovolle inves-
tering 

• er zou eerst een zorgvuldige nut- en nood-
zaakdiscussie gehouden moeten worden voor 
wordt overgegaan tot een investering die 
hoger is dan die voor de Betuwelijn 

• investeringen in zorg en onderwijs hebben nu 
een hogere prioriteit 

 
Eén inzet bindt ons echter allen:  
 

de Tweede Kamer moet niet instemmen met 
deelname 

aan de ontwikkeling en bouw van de Joint 
Strike Fighter 

 
Bent u het hier, om welke reden dan ook, mee 
eens, zet dan op de handtekeningenlijst (op papier 
of op www.vredessite.nl/jsf) uw handtekening. De 
handtekeningenlijsten zullen op dinsdag 2 april, 
voor het Kamerdebat over de JSF, aan de regering 
worden aangeboden. U kunt natuurlijk meer doen: 
 
• verzamel handtekeningen van familie, 

vrienden, buren etc. 
• wijs mensen op de mogelijkheid de petitie op 

internet te ondertekenen: 
www.vredessite.nl/jsf; daar vindt u ook de 
meest recente informatie en een poster die u 
kunt uitprinten en voor het raam hangen 

• kom naar onze manifestatie: 
 

zaterdag 30 maart – 5 voor 12 – Manifestatie op Het Plein – Den Haag 
 
Correspondentieadres: Comite 'Geen 7 miljard euro voor JSF bommenwerpers' 
Spijkermakerstraat 28, 2512 ES Den Haag. Tel. 06-23848379. E-mail jsf-petitie@ddh.nl  
Laatste nieuws, online ondertekenen, poster, folders en handtekeningenlijst: www.vredessite.nl/jsf 



 
 

TEKEN DE PETITIE: WWW.VREDESSITE.NL 
 

 

MANIFESTATIE  
30 MAART,  5 VOOR 12 

PLEIN, DEN HAAG 
 

 
Deelnemende organisaties: 

Akties Tegen Kernwapens, AMOK, Anti-Oorlogscomite Leiden, Campagne tegen de Wapenhandel, Dwars, DIDF, 
Euro's voor Vrede, Franciscaanse Vredeswacht, De Groenen, Geweldloos Aktief, GroenLinks, Haags Vredes Platform, 

Humanistisch Vredesberaad, Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), Internationale Socialisten, Jonge Socialisten in de 
Partij van de Arbeid, Kerk en Vrede, Het Marx Spinoza Instituut, NCPN, NCPN-Jongeren, Omslag - Werkplaats voor 

Duurzame Ontwikkeling, Rood - jongeren in de SP, Onkruit vergaat niet!, Pax Christi, SAP / Grenzeloos, Stop de 
Wapenwedloop, SP, Stuurgroep de Linker Wang, Vereniging PAIS, Vrede en Socialisme, Vredescentrum Volkel, 

Vredesaktiekamp, Vrouwen voor Vrede, Wapentuig, Werkgroep Paasmars, Women International League for Peace and 
Freedom - Nederland, Werkverband van Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede 

 
Comité van Aanbeveling: 

Max van de Berg (directeur Verzetsmuseum), Harry van Bommel (Tweede Kamerlid SP), Mies Bouhuys (schrijfster), 
Carrie (columniste), Wouter van Dieren (milieudeskundige, lid Club van Rome), Wijnand Duyvendak (oud-directeur 

Milieudefensie en kandidaat kamerlid Groen Links), Leon Houtman (jongerenonderwijsorganisatie JOB), Hans 
Feddema (lid partijraad Groen Links), Karel Glastra van Loon (schrijver), Freek de Jonge (cabaretier), Ab Harrewijn 
(Tweede Kamerlid GroenLinks), Ton de Kok (oud-Tweedekamerlid CDA), Edy Kortals Altes (oud-ambassadeur, lid 

CDA), Hillie Molenaar (Tweede Kamerlid PvdA), Frans Moor (oud-Tweedekamerlid PvdA), Valentijn de Neve 
(scholierenorganisatie LAKS), Lydia Rood (schrijfster), Gerard Spong (advocaat), Meindert Stelling (voorzitter 
Juristen voor Vrede), Serge Henri Valcke (acteur), Hubert Vankan (vakbondsbestuurder VVMC), Aat Veldhoen 

(kunstenaar), Piet de Visser (oud-Tweedekamerlid PvdA), Dominee Visser (Pauluskerk) Henk Vredeling (oud PvdA-
minister van defensie), Paul de Waart (emeritus-hoogleraar volkenrecht) 


