
Verslag van de webinar op 26 juni 2021 over Inclusieve Veiligheid

Georganiseerd door het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede en de werkgroep Inclusieve 
Veiligheid.

Vanwege de situatie van covid-19 was besloten om deze bijeenkomst per internet te houden. Dat 
heeft als nadeel dat je niet fysiek met elkaar kunt communiceren, maar het voordeel is dat er 
mensen die verder weg wonen nu ook mee konden doen.
Er hadden zich 19 mensen aangemeld per email. En er waren mensen die van horen-zeggen wisten 
dat deze bijeenkomst was georganiseerd en aanhaakten.
Uiteindelijk waren er 24 deelnemers.

De drie inleiders waren Jan Schaake werkgroep Inclusieve Veiligheid), Kees Nieuwerth (Kerk en 
Vrede) en Wendela de Vries (Stop wapenhandel). 
Als slot was er een gespreksronde over handelingsperspectieven.

De techniek werd verzorgd door Simon Koolwijk en Henk van Apeldoorn was de facilitator van deze 
bijeenkomst.

Na iedere inleiding was een gespreksronde in groepjes van 10 minuten.
De inleidingen zijn hierbij gevoegd als drie aparte bijlagen.

Inclusieve Veiligheid.
Er wordt al veel gedaan. Maar het blijft tot nu toe binnen de groep van vredesorganisaties. 
Het is goed en nodig om te preken voor eigen parochie om scherp te blijven.
Maar het is ook nodig om de problematiek en de impact van oorlog en vrede en mogelijke 
alternatieven breder bekend te maken en te bediscussiëren. Het gaat ons allemaal aan. Veiligheid is 
in ieders belang. Ik ben veilig als jij dat ook bent.

Inleiding 1 Jan Schaake, wat is Inclusieve Veiligheid?

Gespreksronde, opmerkingen onder meer:
- Vrouwen moeten meedoen  (resolutie 1325 van de VN)

Reactie van Jan Schaake: Goed idee om met het oog op de Nederlandse “hervertelling” het 
Duitse scenario Sicherheit Neu Denken naast het Nationaal Actie-Plan 1325 te leggen en te 
kijken hoe beide elkaar over en weer kunnen aanvullen en versterken.

- De politiek in Nederland is net een muur
Reactie van Jan Schaake: Klopt, en dus moet je je niet alleen op die politiek richten. Het 
Duitse initiatief vond haar inspiratie in 2011 (toen men aan de formulering van het in 2018 
gepubliceerde scenario begon) in de toen plaatsvindende Energiewende. Jarenlang had de 
Duitse milieubeweging gehamerd op de noodzaak om kern- en kolencentrales te sluiten, 
maar was daar steeds op eenzelfde muur gestuit. “Zonder kern- en kolencentrales, gaat het 



licht uit,” zo was steevast het antwoord van de gevestigde orde. De milieubeweging begon 
daarop zelf alternatieve energiebronnen te ontwikkelen en te verspreiden. Dat was allemaal 
“alternatief”, maar toen in maart 2011 de kernramp in Fukushima plaatsvond en de Duitse 
politiek door de plotseling toegenomen publieke angst voor een kernramp in Duitsland 
gedwongen werd om afscheid van kernenergie te nemen, werd door hen dankbaar gebruik 
gemaakt van het door “de alternatievelingen” uitgewerkte scenario voor een volledige 
energietransitie (waarbij dus ook de kolencentrales gesloten zouden worden).
Dat is dus ook het verhaal dat in de Duitse Sicherheit Neu Denken campagne steeds weer 
wordt benadrukt. Het is een uitgewerkt en realiseerbaar scenario, maar het moment waarop 
de politiek er ook klaar voor is, is tamelijk onvoorspelbaar en misschien wel afhankelijk van 
een gebeurtenis op het gebied van oorlog en vrede die de druk om voor een alternatief te 
kiezen plotseling opvoert. En op zo’n moment kun je dan maar beter je alternatief volledig 
uitgewerkt klaar hebben liggen, want anders mis je het momentum.
Zie ook: https://samenveilig.earth/project-veiligheid-hoe-dan

Inleiding 2, Kees Nieuwerth, Inclusieve Veiligheid in relatie tot duurzaamheid

Gespreksronde, opmerkingen onder meer:
- We zullen anders moeten gaan leven

              Reactie van Johannes : Kees, ter aanvulling op wat je zei. Behalve alternatieven en 
hergebruik, zullen we niet ontkomen aan minderen! Tegelijkertijd zal ons dat gezonder en 
              gelukkiger (kunnen) maken!

- tweede punt: wetgeving heel belangrijk, is in de maak, met name op EU niveau, maar DU en 
FR doen er ook al wat aan, NL loopt in achterhoede helaas.

- derde punt: het belang van jongeren! Zoals Greta, en klimaatbeweging die dat op gang heeft 
gebracht

- Meer geld aan ’t één uitgeven, minder aan iets anders
- Minder transport
- Minder consumeren
- Hergebruik, circulaire economie

Reactie van Johannes Borger (chat): wetgeving heel belangrijk, is in de maak, met name op 
EU niveau, maar DU en FR doen er ook al wat aan, NL loopt in achterhoede helaas.

              Universiteiten moeten zich hier ook op richten in hun onderzoek.
- Grondstoffen die in arme landen worden gewonnen ruilen voor bijvoorbeeld onderwijs

Inleiding 3, Wendela de Vries: wapen(handel) en duurzaamheid

https://samenveilig.earth/project-veiligheid-hoe-dan


Gespreksronde, opmerkingen onder meer:
- Er moet een vertaalslag komen van Sicherheit, neu Denken naar de Nederlandse situatie
- Er zou structureel overleg moeten zijn met het militaire apparaat, het ministerie en de 

vredesbeweging
Reactie van Johannes Borger: Verminderen van de CO-2 uitstoot van het militair-industrieel 

complex staat voor mij gelijk aan het SLECHTS mitigeren van klimaatverandering i.p.v. 
het BESTRIJDEN. Ik wil het militair complex net (laten) verminderen maar afschaffen!

- De vredesorganisaties moeten veel meer samen gaan werken
- Er moet een omdenken komen van militair naar civiel veiligheidsdenken
- Er moet een sociale politiek komen, zodat ook armere mensen mee kunnen doen aan de 

transitie

Gespreksronde
in groepjes over de volgende vragen:
- Wat (welke woord, welke zin, welk idee) zou je willen vasthouden van wat je hebt gehoord?
- Wat vind jij dat de politiek nu moet gaan doen? En wat kun je daarin betekenen?
- Wat is de allereerste stap die jij nu zou kunnen doen in je eigen dagelijks leven? Misschien nog wel 
vandaag!
 
Opmerkingen onder meer:

- Het herschrijven van Sicherheit neu Denken naar de Nederlandse situatie heeft inbreng nodig 
van meerdere mensen uit meerdere organisaties
Reactie van Jan Schaake: Klopt. In de projectomschrijving om onder andere tot die 
hervertelling te komen (naast activiteiten als de verdere verbreiding van het onderliggende 
idee) is daarom in een aantal zgn. “expertmeetings” voorzien waarbij die experts zowel 
binnen als buiten de vredesbeweging (onderzoeksinstellingen, ontwikkelingsorganisaties, 
defensie) worden gezocht. Vanwege corona zijn die expertmeetings nog niet gehouden en is 
ervoor gekozen om eerst maar eens flinke lappen Duitse tekst in het Nederlands te vertalen 
en daarbij aan te geven welke stukken tekst nog een keer “vertaald” moeten worden naar de 
Nederlandse i.p.v. Duitse situatie.

- Spreken met militairen, zowel de top als de lageren in rang, is nodig
Reactie van Jan Schaake: Ja, en dat gebeurt ook al. Er is contact met tenminste één officier 
buiten dienst en in september staan twee gesprekken met officieren-KMA-docenten gepland.

- Ook de klimaatbeweging zou moeten worden betrokken bij deze discussie. Samen zouden 
we een sterke kracht kunnen vormen.



- Gesprekken moeten wel met respect voor andere meningen
- Gesprekstraining zou nuttig kunnen zijn om gesprekken aan te gaan (zowel feitenkennis als 

omgaan met emoties als gesprekstechnieken)
Reactie van Jan Schaake: In Duitsland worden regelmatig zgn. 
“Multiplikator*innenfortbildungen” gegeven: een training met een 20-tal veelal lokaal 
actieve geïnteresseerden die elkaar stimuleren om het scenario in eigen kring (het lokale 
vredesnetwerk, de lokale politiek, kerk, universiteit, etc.) aan de orde te stellen: wat is dan 
een goede insteek? welke weerstand kom ik tegen? Is er iemand met wie ik kan 
samenwerken / kan oefenen? De groep “getrainden” blijft elkaar daarna nog een paar keer 
ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en elkaar blijvend te motiveren.
Afgelopen maart waren Nederlandse deelnemers expliciet uitgenodigd aan een dergelijke 
training in Münster; helaas waren dat er toen maar twee; als we een groepje bij elkaar 
hebben lukt het misschien weer om zo’n aanbod te regelen.

- Er zou een schaduwkabinet kunnen worden geformeerd dat een schaduw-begroting kan 
presenteren
Reactie van Jan Schaake: Onderdeel van de Nederlandse hervertelling is in ieder geval dat 
het andere veiligheidsbeleid dat wij hierin voorstaan ook wordt vertaald naar aan andere 
“veiligheids”-begroting. Dit naar analogie van de financiële vertaling die het Duitse scenario 
ook bevat.

- Er zou een ‘krant’ kunnen worden uitgebracht
Reactie van Jan Schaake: De redacties van (de kwartaalbladen) VredesMagazine, 
Vredesspiraal en Eirene Nieuws hebben toegezegd in beginsel in elk nummer ruimte vrij te 
houden voor een voortgangsartikel en die zijn ook sinds de start van het project afgelopen 
zomer steevast verschenen. Als werkgroep Inclusieve Veiligheid overwegen we daarnaast 
nog een elektronische nieuwsbrief op te zetten die eveneens één keer per kwartaal uit zou 
komen, maar dan precies in de andere maand als waarin de genoemde kwartaalbladen 
uitkomen.
Reactie van Erik Dries: het schaduwkabinet zou ook een soort krant, brochure kunnen zijn. 

Illustraties goede interviews, artikelen etc
- Er zouden werkgroepen geformeerd kunnen worden ook met mensen vanuit ander 

vredesorganisaties om dit gedachtengoed breder te verspreiden. Dat zal ook de 
samenwerking van vredesorganisaties versterken.
Reactie van Jan Schaake: Klopt. Toen we in september 2020 publiekelijk van start gingen zijn 
er aanzetten geweest voor werkgroepjes rond de hervertelling, de verdere verspreiding, het 
benaderen van de politiek, de kerken en de media en het voorbereiden van een 
internationale conferentie. Inmiddels zijn we tot de conclusie gekomen dat het handiger is 
om werkgroepjes te formeren rond bepaalde inhoudelijke deelthema’s van Sicherheit Neu 
Denken omdat hervertellen, verspreiding, benaderen van organisaties en internationale 
samenwerking daarbij vaak in elkaars verlengde ligt. Gedacht wordt daarbij aan thema’s als 
“duurzaamheid en veiligheid”, “de Nieuwe Koude Oorlog” (inclusief de verhoging van 
defensiebudgetten en de nieuwe (kern)wapenwedloop), “conflictpreventie en civiele 
conflicthantering”, “vredeseducatie en weerbare democratie” en “toenemende rol van het 
leger in de samenleving”. Deze vijf thema’s zijn ook toespitsingen van de vijf zuilen van 
Sicherheit Neu Denken.

- De gedachtegang van Inclusieve Veiligheid moet ook binnen de Nederlandse kerken bekend 
worden gemaakt.
Reactie van Jan Schaake: Daar was / is al een werkgroepje mee bezig vanuit de werkgroep 
Inclusieve Veiligheid.



Zie ook: projectwebsite https://samenveilig.earth/project-veiligheid-hoe-dan

Na het bedanken van de inleiders, de facilitator en de technische man sloten we af met:

Leo Vroman

Wereldvrede

Misschien ontplooit zich Wereldvrede
niet als een mooie Donderslag
of het hijsen van een Nieuwe Vlag
maar met kleinigheden:

de krant van maar 1 pagina
het Nieuws als ochtendgymnastiek,
iets over mussen, en daarna
klassieke muziek,

je moet opeens een vijand bellen
die lang geleden 
is overleden

en hem eindelijk vertellen
dat haat, dat liefde, dat
ja wat …..

https://samenveilig.earth/project-veiligheid-hoe-dan


Omgaan met de Opmars van het Veiligheidsdenken
Jan Schaake (werkgroep Inclusieve Veiligheid)

Het  initiatief  “inclusieve  veiligheid”  werd  genomen  tegen  de  achtergrond  van  de  opmars  van  het  
veiligheidsdenken.  Door de Val  van de Muur in 1989 verdween het grote veiligheidsvraagstuk van de Koude  
Oorlog en probeerden diverse veiligheidsspecialisten elders emplooi te vinden. Op binnenlands terrein werden 
allerlei maatschappelijke vraagstukken tot veiligheidsprobleem gedefinieerd, zo laten onderzoekers als Beatrice 
de Graaf zien. Het aantal door lokale overheden aan te pakken veiligheidsproblemen steeg van 2 in 1990 naar 33  
in 2010 en de groei is zeker de laatste jaren nog fors toegenomen. In diezelfde periode – heeft Beatrice de Graaf  
uitgezocht – werden 15 nieuwe wettelijke bevoegdheden voor Nederlandse burgemeesters geïntroduceerd om 
deze nieuwe veiligheidsproblemen aan te pakken.

Dit proces wordt door Nederlandse sociologen “securatisering” genoemd en door Vlaamse “verveiliging”. In dit  
proces werden sociale problemen veiligheidsproblemen en werd sociaal beleid vervangen door veiligheidsbeleid.  
Dat houdt een wezenlijk andere benadering van problemen in. Of liever: van de mensen die het betreft. Kort  
gezegd  houdt  sociaal  beleid  in  dat  je  de  mensen  die  in  de  problemen zitten  probeert  te  helpen  zichzelf  te  
versterken om die problemen (op den duur) zelfstandig te kunnen hanteren. Je helpt ze zichzelf weerbaar te  
maken tegen  het  probleem.  Bij  veiligheidsbeleid  probeer  je  jezelf  of  “de  samenleving  die  zelf  niet  met  het  
probleem te maken heeft” te versterken en weerbaar te maken tegen de mensen die wel met dat probleem te  
maken hebben.

Versterk je de ander of versterk je jezelf tegen die ander; dáár zit hem het verschil. Vertrouwen of wantrouwen 
en angst; samenwerken om het probleem te tackelen of het probleemgeval samen met zijn of haar probleem 
isoleren;  de  ander  als  mens  blijven  zien  (een  mens  op  de  vlucht,  bijvoorbeeld)  of  als  probleem  (de 
“vluchtelingentsunami”).

Overigens heeft de vredesbeweging ook een bijdrage geleverd aan deze ontwikkeling. Na de Koude Oorlog kwam  
ook  vanuit  (delen  van)  de  vredesbeweging  een  pleidooi  voor  “een  breder  veiligheidsbegrip”,  waarin  een 
rechtvaardiger en duurzamere wereldeconomie onder de term “veiligheid” werd geschaard, en voor “human 
security” waarbij het wel om de veiligheid van de ander ging, maar niet door hem of haar daar zelf toe uit te  
rusten, maar door hem of haar met onze (militaire) middelen bescherming te bieden. Het is niet voor niets dat  
vanuit de ontwikkelingssamenwerkingsbeweging al snel termen als “human development” en “human dignity” 
naar voren kwamen om die “human security” aan te vullen met de versterking van die veiligheid te bieden ander.

Naar een ander veiligheidsbegrip
Wat ik met dit voorbeeld maar wil zeggen is dat het niet zo eenvoudig is om die “verveiliging” maar weer terug te  
draaien  en  dat  we  bepaalde  zaken  niet  langer  als  veiligheidsprobleem  moeten  zien,  maar  weer  als  sociaal  
probleem moeten benaderen met de benaderingswijze die daarbij hoort. Mensen willen veiligheid en je wint  
gaan “harten en hoofden” door mensen te zeggen dat ze een stukje van hun veiligheid moeten afstaan. Misschien  
moeten we maar accepteren dat al  die problemen als  veiligheidsproblemen zijn  gedefinieerd en moeten we  
kijken of we iets met dat veiligheidsbegrip zelf kunnen.

Die benadering zien we ook terug bij de Amerikaanse en Britse Quakers en op woensdag 6 april 2016 – de dag van  
het Oekraïne-referendum – zaten we met een 20-tal mensen uit de vredesbeweging en groepen eromheen in het  
Quakercentrum in Den Haag om te spreken over zo’n ander veiligheidsbegrip dat we “inclusieve veiligheid”.

Het idee is eigenlijk vrij eenvoudig: “je bent pas veilig als iedereen (of in ieder geval: ook de ander) veilig is”. Een  
beeld om dat te verhelderen is zo’n beveiligde villawijk – een gated community – waar de rijkere burgers wonen, 
een  slagboom  bij  de  ingang  van  de  wijk,  overal  camera’s,  natuurlijk  een  enorm  hekwerk  en  een  private 
beveiligingsdienst die rondjes door de wijk rijdt. Allemaal lekker van je rijkdom genieten achter die hoge hekken,  
maar juist door al die beveiliging steeds weer herinnerd worden aan die grote gevaarlijke buitenwereld eromheen  
die het op jouw rijkdom voorzien heeft. Het gevoel van onveiligheid neemt niet af maar toe, net als wantrouwen  
en angst.



Hoe anders zou het zijn om die perspectiefloze jongeren die om de wijk heen zwerven een baantje te geven in die  
wijk, in of rond je huis. En daar dan ook echt contact mee te hebben, ze het idee te geven dat ze erbij horen. Ze 
dus ook goed te betalen en enigszins mee te laten delen in jouw rijkdom. Zou dat een niet veel betere manier zijn  
om het gevoel van onveiligheid weg te nemen? Zou je dan op termijn al die hekken en camera’s niet kunnen 
verwijderen? Gewoon door de “onveiligheid” die die jongeren ervaren (het gebrek aan perspectief, aan middelen  
van bestaan) weg te nemen?

In Nederland hebben we twee begrippen, veiligheid en zekerheid, waar in het Duits en Engels slechts één begrip  
“Sicherheit” resp. “security” bestaat. Voor Duitsers en Engelsen is het dus veel eenvoudiger om te begrijpen dat  
bestaanszekerheid,  sociale  zekerheid,  ook  onderdeel  van  veiligheid  is  en  meegenomen moet  worden  in  het  
adagium “je  bent  pas  veilig  als  iedereen veilig  is”.  Dus als  je  ruimte geeft voor de veiligheidsbehoeftes van  
anderen. Dat hele idee van “inclusieve veiligheid” hebben we nadien – in 2018 – verder uitgewerkt tijdens een  
tweetal  bijeenkomsten.  De ene, over  de houdbaarheid van ons consumentisme in oktober 2018 bij  stichting  
Omslag in Eindhoven sluit inhoudelijk aan bij de inleiding die Kees Nieuwerth straks zal houden.

De andere bijeenkomst, in maart 2018, op en met DE Brede School in Amsterdam Zuidoost (voorheen: de Bijlmer)  
sluit wel goed aan bij wat ik net over de vermeende veiligheid van de gated communities vertelde. Het hoofd van 
de school vertelde dat ze daar jarenlang de nieuwste computers van heel Nederland hadden. Elke keer als er weer  
nieuwe computers in de school werden neergezet kwamen, was er binnen enkele weken een inbraak en waren  
alle  computers  verdwenen,  waarop  weer  nieuwe  computers  besteld  moesten  worden.  In  plaats  van 
bewakingscamera’s  werd  geïnvesteerd  in  contacten  met  de  buurt.  Er  werden  buurtactiviteiten  op  school 
georganiseerd en de buurtbewoners kregen het idee dat de school van hen was. Binnen de kortste keren was het  
afgelopen met de inbraken. Buurtbewoners belden de politie als ze iets verdachts rond de school, hùn school,  
zagen.

Internationaal veiligheidsdenken
Maar wat zou “inclusieve veiligheid” nu kunnen betekenen voor de internationale veiligheidsvraagstukken? Daar  
hadden we natuurlijk  ook al  onze ideeën over,  maar in  2019 werden we plotseling  geconfronteerd met  het 
scenario “Sicherheit Neu Denken” dat door de protestantse kerk van Baden, in het zuidwesten van Duitsland, was  



ontwikkeld en dat dat jaar furore maakte binnen de Duitse kerken maar ook binnen de Duitse vredesbeweging.  
Feitelijk gaat ook “Sicherheit Neu Denken” uit van een andere manier van denken over veiligheid. Tegenover het  
exclusieve,  anderen  uitsluitende  militaire  veiligheidsdenken  stellen  zij  een  inclusief,  duurzaam,  civiel  
veiligheidsdenken. En het oogmerk van het scenario Sicherheit Neu Denken is om van 2020 tot 2040 geleidelijk en  
in  heel  concrete  stappen  tot  een  Duits  buitenlands  veiligheidsbeleid  te  komen  waarin  het  militaire  
veiligheidsdenken geleidelijk wordt vervangen door een civiel veiligheidsdenken.

“We kunnen wel steeds weer protesteren tegen een nieuwe oorlog of militaire missie of tegen weer een nieuwe 
wapendeal, maar zolang er niets verandert aan het veiligheidsdenken dat daaraan ten grondslag ligt, zullen die  
protesten hooguit  op de korte  termijn  iets uithalen,  maar helemaal niets op de lange termijn.” Dat  was de  
gedachte.

De wereld is groot en dat is zeker het geval als je die wil veranderen. Om het een beetje overzichtelijk te houden  
hebben de opstellers van het scenario – dat overigens aan allerlei  deskundigen (ook militair  deskundigen) is  
voorgelegd en door hen als “realistisch” werd beoordeeld – gekozen voor een onderscheid in vijf pijlers die het 
civiele veiligheidsbeleid moeten dragen.

De  eerste  zuil  is  die  van  “rechtvaardige  buitenlandse  betrekkingen”.  In  feite  zit  daar  het  hele  ook  op  
duurzaamheid  gerichte  ontwikkelingssamenwerkingsbeleid  in,  maar  ook  de  inzet  op  een  rechtvaardige  
wereldeconomie met bevordering van eerlijke handel. Mensen elders in de wereld ook daadwerkelijk perspectief 
geven op een leefbaar leven daar zodat er voor de meesten geen reden zal zijn om er weg te trekken om elders  
wel perspectief te vinden. Dat is dus een ontwikkelingssamenwerkingsbeleid dat het probleem van de potentiële  
vluchtelingen zelf oplost en niet probeert om ons probleem met die vluchtelingen op te lossen.

De tweede zuil richt zich met name op een betere relatie met Rusland waar China inmiddels aan toe is gevoegd.  
Met  beide  landen wordt  op  dit  moment  een  nieuwe Koude  Oorlog  gevoerd  en  is  geen  enkel  oog  voor  de  
veiligheids-behoeften  die  deze  landen  tegenover  ons  hebben.  Net  als  bij  de  vorige  Koude  Oorlog  zou  een 
samenwerkingsverband van Lissabon tot Vladivostok moeten helpen om tot economische samenwerking en het 
oplossen van de veiligheidsissues te komen. Je hoeft geen vriendjes met Poetin te worden, maar je kunt wel wat 
kou uit de lucht proberen te nemen.

De derde zuil  heet “deelname aan de internationale veiligheidsarchitectuur” en dat betekent dat in dit geval  
Duitsland zich actief inzet tot versterking van bijvoorbeeld de VN, de Raad van Europa en de OVSE. Ook als die 
twee eerdere zuilen succesvol zijn, zullen er nog altijd conflicten zijn en die zul je tegemoet moeten treden door 
zo’n veiligheidsarchitectuur en mogelijk  ook een internationale (werkelijke!)  politiemacht onder VN- of OVSE-
gezag.



De vierde zuil heet “weerbare democratie” en is eigenlijk de hedendaagse vertaling van wat wij vroeger “sociale 
verdediging” noemden. In Polen en Hongarije zie je hoe de democratie van binnenuit wordt uitgehold en daar is  
de laatste tijd ook het gevaar van cyberwarfare bijgekomen. In het scenario wordt gekozen voor het versterken 
van burgerschapsonderwijs om een samenleving daar weerbaar tegen te maken. Overigens niet alleen de Duitse,  
maar ook de Hongaarse, de Poolse, etc.

De laatste zuil is dan die van de conversie van leger en wapenindustrie. In 2040 moet de Duitse Bundeswehr  
omgevormd zijn tot een Internationale Technische Hulporganisatie die in geval van (natuur)rampen heel snel ter 
plekke kan zijn om vluchtelingenkampen te bouwen en een nood-infrastructuur aan te leggen. Daar is het leger 
goed in en daar heb je geen wapens voor nodig. De Duitse wapenindustrie heeft 20 jaar de tijd om naar andere  
producten om te kijken.

Waar het bij die andere vier zuilen vooral gaat om er meer geld naar toe te brengen, gaat er bij deze vijfde zuil  
juist geld af. Het geld dat nodig is voor de versterking van die andere vier zuilen. In het Duitse scenario zit ook een  
heel rekenmodel om te laten zien wat er op defensie bezuinigd kan worden en hoe die gelden voor de andere 
beleidsterreinen ingezet kunnen worden.

Net als in Nederland zijn er in Duitsland verschillende vredesorganisaties die zich bij het ene thema meer thuis 
voelen dan bij het andere. En dat is prima. Eén van de pluspunten van dit scenario is dat het op al die terreinen  
concrete doelstellingen bevat en er als het ware structuur en samenhang aan geeft.  We zien dat inmiddels ook in 
Nederland al een beetje gebeuren. In de samenvatting van het plan die met de uitnodiging voor dit webinar werd  
rondstuurde is wat extra nadruk op de vierde zuil gelegd. Anderen zullen eerder met een andere zuil aan de slag 
willen. Laat iedereen ermee aan het werk gaan en laten we met ons allen vooral samenwerken.

Wat van belang is, zo wordt ook steeds vanuit de Duitse campagne benadrukt, is dat we zelf al vorm en inhoud  
proberen te geven aan de concrete alternatieven die we voorstaan. In Duitsland wordt de vergelijking met de  
Energiewende gemaakt.  Lange tijd meende de gevestigde Duitse  politiek dat Duitsland als  industrieland niet  
zonder kern- en kolencentrales kon. Zonder die centrales ging het licht uit. De milieubeweging ging zelf aan het 
werk om te laten zien dat wind- en zonne-energie wèl kan werken en een begaanbaar alternatief vormen. Ze  
werden echter als alternatievelingen gezien en niet serieus genomen. Tot de kernramp bij Fukushima in maart  
2011 de Duitse samenleving plotseling doordrong van het gevaar van kernenergie en Angela Merkel zich in één 
nacht van sceptica tot  aanhanger van duurzame energie bekeerde en de Energiewende op gang bracht.  Dat  
voorbeeld  zou  de  vredes-beweging  ook  moeten  volgen:  je  alternatieven  al  klaarzetten  voor  het  grote 
omslagmoment waarop de gevestigde politiek ervan overtuigd is dat een andere weg bewandeld moet worden 
als het om internationale veiligheid gaat.

Als werkgroep Inclusieve Veiligheid richten we ons – in samenwerking met de groep in Duitsland – op het vertalen  
van het Duitse scenario naar de Nederlandse situatie. De zogenaamde “korte versie” van 40 pagina’s is inmiddels  
al in het Nederlands beschikbaar en te downloaden van de website www.samenveilig.earth waar ook andere  
informatie over het project te vinden is. U kunt ook een gedrukte versie toegestuurd krijgen door een mailtje te  
sturen naar info@samenveilig.earth.

Meer informatie over de Duitse campagne staat op www.sicherheitneudenken.de.



INCLUSIEVE VEILIGHEID EN DUURZAAMHEID.

Tja, werken aan duurzaamheid  (en vrede) kan helaas ook allerlei paradoxen opleveren.
Neem bijvoorbeeld dat sommige maatregelen die klimaatverandering tegengaan én groene 
energie bevorderen een negatieve uitwerking hebben op de natuur: voorbeelden zijn 
waterkrachtcentrales die de natuurlijke migratie van vissen van zee rivier opwaarts blokkeren 
en windmolens die geplaatst worden in belangrijke migratieroutes van trekvogels van Siberië 
naar Noord-Nederland en terug. Een ander voorbeeld: er worden windparken aangelegd, 
terwijl pal daarnaast grote datacenters worden gebouwd die zeker 60 – 70% van die groene 
energie weer opslurpen…
Of neem bijvoorbeeld het meer fundamentele verschijnsel dat we voor de bestrijding van de 
klimaatverandering  een energietransitie nodig hebben die wereldwijd leidt tot scherpe 
concurrentie om de daarvoor benodigde schaarse grondstoffen. 
Zijn wij er ons wel voldoende van bewust dat wat die competitie rond grondstoffen en energie 
betreft de prijs van grondstoffen voor de industrie  die van ertsen en mineralen zoals coltan, 
lithium, nikkel, kobalt, koper, neodymium, magnesium, platina, titanium, vanadium e.d. zeker 
vertienvoudigde in de afgelopen jaren? Zij worden alle intensief gedolven en zijn ook alle 
eindig en niet duurzaam..
Zijn we er ons ook van bewust dat in de meeste gebieden waar gewapende conflicten woeden 
die hevige concurrentie om grondstoffen een rol speelt op de achtergrond?
Een voorbeeld is het grensgebied tussen Congo, Uganda, Rwanda, Burundi, waar al jaren een 
gewapend conflict uitgevochten wordt – door maar liefst acht verschillende legers en 
strijdgroepen –rond het delven van een dergelijk zeldzaam mineraal (tungsten/coltan) dat 
essentieel is voor het produceren van (onze) mobiele telefoons.

Echter voor de relatie tussen schaars beschikbare grondstoffen en energie enerzijds en 
gewapende conflicten anderzijds is – wonderlijk genoeg – maar betrekkelijk weinig aandacht. 
Het heeft wel mijn aandacht, al enige tijd. 
Tijdens een conferentie over duurzaamheid in Tilburg leverde ik een bijdrage met de titel 
‘Energie, geopolitiek en veiligheidsarchitectuur’ (2010). Tijdens de door de Wereldraad van 
Kerken gehouden Internationale Oecumenische Vredesconvocatie in Kingston verzorgde ik 
een workshop over ‘Energy and Raw Materials: Resource or Source of Conflict’ (2011)  die 
de Wereldraad aanleiding gaf om me het jaar daarop in Geneve een bijdrage te presenteren 
onder de titel ‘The Emerging Global Context and Just Peace’ (2012) , waarin ik  eveneens op 
dit thema inging.

Zijn wij er wel voldoende van doordrongen dat de voor het effectief tegengaan van de 
klimaatverandering noodzakelijke energietransitie helaas sterk afhankelijk is van een aantal 
belangrijke sleutel-grondstoffen? Vaak zeldzame, schaarse en eindige grondstoffen en 
zogeheten aardmetalen, zoals coltan, grafiet, indium, lithium, kobalt, mangaan, nikkel, 
silicium en titanium. Uitgerekend gisteren stond hier eindelijk iets over in Trouw naar 
aanleiding van een rapport dat besproken zal worden door de SER. Hét probleem dat daarin 
gesignaleerd wordt is echter dat Nederland – omdat het niet zelf beschikt over dit soort 
grondstoffen – sterk afhankelijk is van het buitenland! Maar ik zie een heel ander probleem.
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Dit zijn grondstoffen die essentieel zijn voor het maken van al die computerchips, elektrische 
auto’s, windmolens, zonnepanelen en accu’s voor de opslag van duurzaam opgewekte 
‘groene’ energie. 
Grondstoffen die alleen voorkomen in een beperkt aantal landen, veelal op het zuidelijk 
halfrond. De concurrentie bij het ‘winnen’ van die grondstoffen is groot: de Verenigde Staten, 
Europa, China, Japan, Australië en Rusland wedijveren met elkaar bij het openen van mijnen.
Tegen 2050 is naar schatting ruim drie miljard ton van dit soort schaarse grondstoffen nodig 
voor de energietransitie. Nederland heeft bijvoorbeeld naar schatting voor het opwekken van 
‘groene’ elektriciteit in 2030 ruim 20.000 ton mangaan nodig en in 2050 zelfs ruim 80.000 
ton. Dat is dus het viervoudige! De behoefte aan lithium, neodymium en kobalt zal naar 
verwachting verdubbelen in diezelfde periode. 
En waar komt die grondstof vandaan? 
Bijvoorbeeld uit mijnen in woestijngebieden in de Noord Kaap in Zuid-Afrika waar het 
‘gewonnen’ wordt door mijnmaatschappijen die bepaald niet ‘maatschappelijk verantwoord’ 
werken en het schaars beschikbare water aldaar zwaar verontreinigen. Elders, in het 
kustgebied van Zuid-Afrika wil een Australisch mijnbedrijf  titanium delven tegen de zin van 
de lokale bevolking. Ook daar zal dit een grote aanslag betekenen op de beschikbare 
zoetwater voorraad en leiden tot milieuvervuiling. Lokale demonstranten tegen de 
voorgenomen mijn werden niet alleen geïntimideerd, maar zelfs vermoord. Maar de Zuid-
Afrikaanse overheid wil desondanks doorzetten.
In een enkele iPhone zit al 7 gram kobalt. In een accu van een elektrische auto maar liefst 23 
kilo, dat wil zeggen het equivalent van 3300 mobiele telefoons! Kobalt komt voor ruim 70% 
uit de Democratische Republiek Congo en wordt gedolven onder soortgelijke erbarmelijke 
omstandigheden.  De verwerking van mineraal kobalt tot bruikbare grondstof is grotendeels 
geconcentreerd in China. De productie van indium, gebruikt in zonnepanelen, wordt eveneens 
grotendeels gedomineerd door China.  
De toenemende concurrentie om deze schaarse grondstoffen leidt op zijn minst tot 
geopolitieke spanningen, leidt nu reeds tot gewapende conflicten in bijvoorbeeld centraal 
Afrika en zou ook kunnen leiden tot grootschaliger (gewapende) conflicten in de toekomst.

Meer internationale samenwerking, rechtvaardiger delen van die schaarse middelen 
wereldwijd zijn broodnodig. Bovendien moeten we aandringen op voor milieu en 
samenleving verantwoorde wijzen van winning van deze grondstoffen, de daarmee 
samenhangende ketenverantwoordelijkheid dient vanzelfsprekend te worden.
Maar wie moet dat dan doen? 
Mijn inziens de Verenigde Naties. Bijvoorbeeld via de SDG-Agenda. 
Maar, in die eerder genoemde bijdragen stelde ik ook al eens voor dat het de hoogste tijd is 
dat de VN een internationale dialoog start over het rechtvaardig delen van schaarse 
grondstoffen om tot internationaal overeengekomen en transparante afspraken te komen. 
Een eerste stap hiertoe zou zijn het in leveringscontracten opnemen van de verplichting zich 
aan te sluiten bij het internationaal overeengekomen Extractive Industries Transparency 
Initiative (EITI)  en het in acht nemen van gedragscodes voor multinationals.
Dit zou een belangrijke bijdrage zijn aan het voorkomen van (nog meer) gewapende 
conflicten.
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Ook zou er meer geïnvesteerd moeten worden in onderzoek naar minder eindige alternatieven 
voor deze voor de energietransitie benutte zeldzame en schaarse grondstoffen. Daarnaast is 
het dringend nodig bij die nieuwe technologieën van de energietransitie werk te maken van 
het hergebruik van de gebruikte grondstoffen. Dat is namelijk bepaald nog geen routine. En 
dat terwijl we toch zouden moeten werken aan het ontwikkelen van een ethisch gefundeerde, 
ecologisch begrensde alternatieve en circulaire economie! 
Werken aan die alternatieve economie is eigenlijk ook vredeswerk.
Wat de vredesbeweging dan ook te doen staat is nauwer samen te gaan werken met de milieu- 
en klimaatbeweging (jongeren!) om samen die oorzaken van conflicten aan te pakken. Dat 
maakt namelijk ook integraal deel uit van het werken aan ‘inclusieve veiligheid’. 
Immers, parafraserend: zolang niet iedereen op onze ene planeet duurzaam kan leven 
kunnen wij hier ook niet echt duurzaam leven.  En daar zit hem de kneep, die paradox!
Want het ziet ernaar uit dat de met de energietransitie samenhangende volgende industriële 
revolutie op haar beurt gaat leiden tot een nieuwe Noord-Zuid tweedeling. Opnieuw haalt het 
noordelijk halfrond de daarvoor benodigde (eindige) grondstoffen uit het zuidelijk halfrond en 
neemt het een technologische voorsprong die nauwelijks meer in te halen is. En dat terwijl de 
mensen én de natuur op het zuidelijk halfrond nu al het meest te lijden hebben onder de 
klimaatverandering.
Sterker zelfs: des te schaarser de grondstoffen worden in de toekomst, des te meer mensen in 
de ‘lage inkomenslanden’ de middelen ontberen om te concurreren om in hun energie- , 
voedsel- en drinkwaterbehoefte te voorzien. En als zij niet veilig kunnen leven, zijn wij ook 
niet veilig! Werk aan de winkel!

En bij dit alles heb ik het nog niet eens gehad over de enorme ‘opportunity costs’  in de vorm 
van hoge uitgaven voor bewapening wereldwijd. De wereldwijde militaire uitgaven benaderen 
nu de 2000 miljard dollar, dat is ruim tweemaal hoger dan tijdens de Koude Oorlog!
De Verenigde Staten gaven vorig jaar ruim 37 miljard dollar uit aan het ‘verbeteren’ van 
nucleaire bewapening. Het Verenigd Koninkrijk meer dan 6 miljard dollar en Frankrijk meet 
dan 4 miljard dollar.
Welke wonderen zouden we kunnen verrichten als SDG 16 – ‘Vrede’ – de internationale 
gemeenschap ertoe zou aansporen deze bedragen – ter bevordering van die vrede – zou 
besteden aan de uitvoering van de SDG Agenda? 

Tenslotte komen we nog even terug op het onderwerp zeldzame (aard)metalen verwerkt in 
onze mobiele telefoons. Zodoende dragen die bij aan het voortwoeden van gewapende 
conflicten, aan milieuvervuiling door mijnbedrijven, aan slechte arbeidsomstandigheden en 
uitbuiting door diezelfde bedrijven. 
Er is echter een alternatief: er is een bedrijf dat een zogeheten Fair Phone produceert. Daarin 
zijn uitsluitende grondstoffen verwerkt van mijnbedrijven die goede arbeidsomstandigheden 
garanderen, die verantwoord omgaan met het milieu en hum grondstoffen winnen in gebieden 
die vrij zijn van gewapende conflicten. Hierbij gaat het met name om de sleutel-grondstoffen 
goud, tin en tungsten/coltan. Daartoe is Fair Phone aangesloten bij organisaties die deze 
‘ketenverantwoordelijkeheid’  van mijnbedrijven controleren : het Conflict-Free Tin Initiative 
en Solutions for Hope. 
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Fair Phone besteedt ook veel aandacht aan het hergebruik  van afgedankte mobiele telefoons 
om de daarin gebruikte schaarse grondstoffen te hergebruiken. Een interessante en dus echt 
duurzame onderneming!
Kijk maar eens op hun website: https://www.fairphone.com/nl/story/

Wat kunnen WIJ, wat kan ik doen?
Eer zijn tenminste drie niveaus waarop wij actie kunnen ondernemen:
het persoonlijke niveau (bewuste levensstijl-keuze’ s maken), het intermediaire niveau 
(bijvoorbeeld het steunen van  NGO’ s, alternatieve bedrijven, demonstraties, petities)
en het internationale niveau (inzetten van lidmaatschap van regionale en internationale 
organisaties). Zo werk ik nauw samen met de Europese Raad van Kerken, Church and Peace 
en de Wereldraad van Kerken aan dit thema om bijvoorbeeld bij de EU de noodzakelijke 
veranderingen en een duurzamer beleid te bepleiten. 
Nederland zou onze internationale organisaties (EU en VN) op dit vlak ook meer moeten 
ondersteunen, daartoe zouden we – als vredesbeweging – moeten blijven oproepen.

VRAAG:
Wat roept deze bijdrage bij jullie op?

Kees Nieuwerth
Bijdrage webinar Platform Vrouwen voor Duurzame Vrede
26-06-2021

4

https://www.fairphone.com/nl/story/


Duurzaamheid en wapenhandel – Platform Vrouwen en Duurzame Vrede

Oorlog is natuurlijk enorm schadelijk voor het milieu. Het gebruik van wapens en de schadelijke 
stoffen die ze achterlaten zoals verarmd uranium. Ook het enorme brandstof en grondstofgebruik bij 
zowel de oorlog als de wederopbouw (als daarvan tenminste sprake is). Het voelt een beetje gek om 
over milieuschade van oorlog te praten terwijl het natuurlijk in de eerste plaats om slachtoffers gaat, 
maar voor milieuschade moet ook aandacht zijn want die kan uiteindelijk ook tot  slachtoffers 
leiden.
De grootste schade door oorlog zou natuurlijk het gebruik van kernwapens zijn. De grote 
hoeveelheid radioactiviteit die nog decennialang gevaarlijk blijft en de nucleaire herfst of winter die 
ontstaat door enorme hoeveelheden stof in de atmosfeer.
Kernwapens is een van de twee grote dreigingen die op dit moment het voortbestaan van de planeet 
in gevaar brengen. Ik wil het nu hebben over die andere grote dreiging, klimaatverandering, en de 
rol van wapens en krijgsmachten daarin. Vooral omdat daarover in de vredesbeweging nog veel 
minder bekend is. Dat we kernwapens af moeten schaffen weten we allemaal.

Krijgsmachten stoten enorm veel CO2 uit, de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. Het 
zijn enorme klimaatvervuilers maar ze hebben geen reductiedoel onder het Verdrag van Parijs, het 
internationale verdrag waarin landen hebben afgesproken hun uitstoot van broeikasgassen naar 
beneden te brengen. Hoeveel krijgsmachten precies uitstoten weten we niet want dat maken ze niet 
bekend, maar vredeswetenschappers hebben de laatste jaren goeie schattingen gemaakt. In de VS 
bijvoorbeeld is op grond van de brandstofuitgaven van het Pentagon, die in de begroting staan, 
berekend hoeveel wapensystemen en infrastructuur uitstoten. Voor de periode vanaf 2001, dus na 
9/11 en het begin van de grote interventie-oorlogen in onder meer Afghanistan en Irak, tot aan 2018, 
is berekend dat de uitstoot 1267  miljard ton CO2 equivalent is, voor wie dat wat zegt. Waarvan 
zeker 40% direct verband houdt met actief militair optreden.

De Europese Scientists for Global Responsibility hebben een soortgelijke berekening gemaakt voor 
6 Europese landen. Zij hebben daarbij ook de uitstoot van de grootste wapenindustrieën in die 
landen meegenomen. Voor het jaar 2019 kwamen ze uit op 24,5 ton CO2 equivalent, om het 
inzichtelijk te maken dat is ongeveer zoveel als 14 miljoen gemiddelde personenauto's in een jaar.

Hier is dus een groot probleem.

Dat weten militairen zelf ook. Want de krijgsmacht heeft zelf ook behoorlijk last van 
klimaatverandering. Eilandjes met militaire basissen in de Grote oceaan bijvoorbeeld, waar 
kernwapenschepen liggen in de richting van China, dreigen onder water te geraken en hebben in elk 
geval een groot zoetwaterprobleem. De gigantische bosbranden in de VS bedreigen regelmatig 
militaire trainingskampen, en generaals zijn bezorgd dat de inzet van militairen bij 
klimaatrampbestrijding ten koste zal gaan van de inzet bij oorlog.
Bovendien worden militairen in toenemende mate aangesproken door vredes- en klimaatactivisten. 
Er is inmiddels een internationaal netwerk gevormd om dit probleem op de kaart te zetten. De 
krijgsmacht moet wat, ze moet een antwoord formuleren.

Daarom komen ze met vrijwillige doelstellingen om hun emissies omlaag te brengen. Nederland 
heeft een defensie Energie en Omgeving Strategie waarin het streven is vastgelegd om in 2050 70% 
minder fossiele brandstof te gebruiken als krijgsmacht. En in 2030 alvast 20% minder.
Dat is behoorlijk ambitieus. Want krijgsmachten kunnen hun emissies wel omlaag brengen voor 
infrastructuur, het is niet heel moeilijk om een militaire basis van zonnepanelen en windmolens te 
voorzien. Dat scheelt bovendien geld en verkleint de bevoorradingsrisico's die vooral afgelegen 
basissen in missiegebieden kennen. Maar het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om de 
broeikasgasemissies van bijvoorbeeld straaljagers omlaag te brengen. Er wordt ook in de 



burgerluchtvaart volop geëxperimenteerd met duurzaam vliegen, maar de technologie bestaat 
domweg nog niet en zal er ook de eerstkomende 10 jaar nog niet zijn. Misschien wel nooit. Recent 
verscheen een rapport op verzoek van de Tweede Kamer waarin luchtvaartdeskundigen duidelijk 
zeiden: verwacht het heil niet van technische oplossingen, de enige manier om de uitstoot van 
vliegen substantieel omlaag te brengen is door minder te vliegen. Dat geldt ook voor de 
krijgsmacht. En ook voor de andere vormen van transport, dus ook voor marine en landmacht.

De mogelijkheden voor duurzaam transport zijn zeer beperkt. Electrische vaar- voer en vliegtuigen 
zijn alleen duurzaam als gebruik wordt gemaakt van duurzaam opgewekte elektriciteit. Dat gaat niet 
lukken met een heel interventieleger. Al die zware energie slurpende transportmiddelen om 
wereldwijd militair te kunnen optreden zijn verschrikkelijk vervuilend.

De Nederlandse krijgsmacht stelt een wat onrealistisch doel. De NAVO als geheel is voorzichtiger, 
en heeft op zijn recente top in Brussel afgesproken om 'te onderzoeken of het haalbaar is de 
militaire bijdrage aan klimaatverandering terug te dringen'. Waarbij meteen wordt gezegd dat het de 
slagkracht en inzetbaarheid niet mag verminderen.

Intussen zijn in Nederland trotse berichten in de pers gebracht over een proef met bijmenging van 
5% biobrandstof in F-16 gevechtsvliegtuigen. Dat de proef voortijdig is stilgelegd wegens 
onvoldoende biobrandstof brengt men wat minder naar buiten. Biobrandstof wordt vaak genoemd 
als alternatief maar dat is helemaal geen duurzame brandstof: grootschalige verbouw van 
biobrandstof vereist landbouwgrond die hard nodig is voor voedselverbouw.

De wapenindustrie brengt ook proefprojecten naar buiten, zoals vliegtuigen op waterstof. Maar 
waterstof is ook alleen duurzaam als het is gemaakt met duurzame elektriciteit. Maar ja, ook 
wapenbedrijven moeten iets, want hun aandeelhouders vragen om duurzaamheidsbeleid. 
Wapenbedrijven brengen nu duurzaamheidsrapporten uit en er wordt al gesproken over ecotaks en 
marineschepen met waterstofmotoren op windenergie. Onzin. Greenwash. De enige manier voor 
legers om duurzaam te gaan is minder inzet en minder wapens. Het voornemen van NAVO-landen 
om hun begrotingen op te schroeven tot 2% van het BNP met daarin minimaal 20% voor nieuwe 
wapenaanschaf zal zeker tot meer broeikasgas-uitstoot door de krijgsmacht leiden.

Wendela de Vries Stop Wapenhandel juni 2021


