
 

 

 

 

 

 

8 maart 2020  

 

 

 

Beste leden van de verkiezingscommissie,   

 
 
 

In 2021 zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Navraag bij uw partij stelde ons op de hoogte van het 
feit dat al begonnen is met de inhoud van het verkiezingsprogramma. 
Een verkiezingsprogramma kan o.i. niet voorbij gaan aan de opdracht voor politici om alles te doen om oorlog te 
voorkomen en duurzame vrede na te streven. Dat gaat volgens ons over meer dan het Nederlands grondgebied.  

Hoe wordt voorkomen dat de wereld verstrikt raakt in een geldverslindende nieuwe wapenwedloop, 
massavernietigingswapens accepteert en in de uiterst gevaarlijke ontwikkeling van autonome wapensystemen 
investeert? 

Duurzame vrede kan alleen bereikt worden door te investeren in het wegnemen van grondoorzaken van oorlog. 
Daarnaast is militaire de-escalatie van groot belang. Ontwapeningsverdragen, niet-aanvalsverdragen en 
verdragen die wapens met desastreuze humanitaire gevolgen verbieden zijn een essentieel onderdeel van 
militaire de-escalatie. Er zou meer geluisterd moeten worden naar wetenschappers en andere deskundigen. Zij 
waarschuwen vanuit hun expertise voor de humanitaire gevolgen van massavernietigingswapens, de extreme, 
onherstelbare gevolgen voor mens en milieu. Specialisten op het gebied van artificiële intelligentie waarschuwen 
voor autonome wapensystemen, omdat verantwoordelijkheid en moraliteit verdwijnen. De technologische 
ontwikkelingen op dit gebied gaan snel, zijn moeilijk te overzien en onttrekken zich aan politieke controle.  

Volgens de Nederlandse afdeling van de Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) is het 
daarom cruciaal dat u in uw verkiezingsprogramma voor 2021 - 2025 in ieder geval de volgende doelen 
opneemt:   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.  

Nederland ondertekent het VN-verdrag tot verbod van kernwapens (TPNW, 2017). Naar verwachting wordt dit 
jaar het aantal toetreders (50) bereikt dat nodig is om dit verdrag in werking te laten treden. Dit verdrag is een 
noodzakelijk vervolg op eerdere verdragen die beperking  
en reductie van kernwapens beogen. Het totaalverbod is gegrond op humanitaire en morele beginselen waarop 
niets valt af te dingen en waarvoor Nederland dient op te komen.  
Nederland streeft naar kernwapenvrije regio's te beginnen in Europa. Verwijdering van Amerikaanse kernwapens 
en niet-meewerken aan vervanging van deze kernwapens zijn noodzakelijke stappen naar kernontwapening. 
Bedrijven die betrokken zijn bij de productie en onderhoud van kernwapens worden geboycot.  

2. 

Nederland maakt zich in Europees en VN verband sterk voor juridische instrumenten die de ontwikkeling, 
productie en inzet van dodelijke autonome wapensystemen verbieden. Het gaat om wapensystemen die zonder 
menselijke controle de kritische taken van het kiezen van doelwitten en het inzetten van een aanval verrichten. 
Het Europees parlement heeft zich al in resoluties uitgesproken tegen ontwikkeling, productie en inzet van 
dodelijke autonome wapensystemen (Res. 2018/2752 en COM/2018/0476).  

Nederland erkent de urgentie om een wereldwijd verdrag met een preventief verbod van dodelijke autonome 
wapensystemen op te stellen en werkt mee aan initiatieven tot een dergelijk verdrag. 

Met vriendelijke groet, 

 
Namens WILPF Nederland 
Willo Buskes 

 


