
Manifest tegen Zinloos Internationaal Geweld 

Het onlangs afgeronde partijdebat van GroenLinks over militaire interventies heeft een kader 
opgeleverd dat naar ons idee een stap in de goede richting is, maar beter kan. 

Ons standpunt over militaire interventies moet passen in een GroenLinks wereldbeeld en daarin 
moeten de volgende overwegingen een rol spelen: 

• Marktwerking maakt dat de aarde overbelast raakt en de ongelijkheid tussen mensen groeit. 
Dat veroorzaakt steeds meer conflicten in de wereld, en brengt ons in een vicieuze cirkel 
van opstand, onderdrukking en geweld. 

• We wijzen de enorme politieke invloed af van de wapen- en fossiele brandstofindustrie en 
de macht van de financiële centra. Die invloed ondermijnt de democratische waarden die 
men dan met militaire interventies wil bevorderen. Op deze manier is dat een leeg streven. 

• Overheden moeten de macht van deze bedrijven aan banden leggen want: 

• De wapenindustrie heeft belang bij conflicten. 

• Er bestaat een "cynische cyclus": bombardeerders worden wederopbouwers. Een 
goede verdienste voor wapenindustrie en bouwwereld . 

• In deze constellatie is het beschermen van burgers bij interventies geen prioriteit. 

• De belangen van de fossiele industrie zijn een belangrijke factor in de interventies. 

• Er is zelden een exit strategie bij militaire interventies. Door onvermijdelijke "mission creep" 
raakt democratische controle en politieke invloed steeds verder buiten bereik. 

• Oorlog voeren is een zeer vervuilende bezigheid, vanwege de enorme vernielingen, het 
grote verbruik van energie en vervuiling door de gebruikte middelen (o.a. uranium in 
bommen). We willen burgers beschermen, maar de meeste militaire interventies in het 
verleden waren in dat opzicht geen succes. Een snelle militaire oplossing is een illusie. 

• Voor echte oplossingen voor conflicten is een lange adem nodig, waarbij de enorme 
hoeveelheid geld die nu in het militaire apparaat wordt gestoken veel effectiever besteed 
kan worden. 

• Oorlog wordt gevoerd om macht en belangen, het resultaat is zelden vrede en veiligheid. 
Het idee dat oorlog goed is voor een economie die in het slop zit wordt steeds vaker openlijk 
in de media genoemd. 

Met zoveel nadelen en minimale kansen op effectiviteit moet het uitgangspunt van GroenLinks ten 
aanzien van militaire interventies in principe nee worden (met heel misschien wel eens een 
uitzondering). Wij zijn een groep GroenLinksers die verder willen met dit onderwerp. Binnen 
GroenLinks maar ook daarbuiten. We onderzoeken de mogelijkheden om opnieuw een werkgroep 
Vrede en Veiligheid op te richten, waarin ruimte is voor verschillende invalshoeken en standpunten. 
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mailto:hannie.lutkeschipholt@casema.nl

