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Goedemorgen, fijn dat jullie even naar buiten wilden komen om een bijzondere 

boodschap in ontvangst te nemen, een vredesboodschap.  

 

Aankomende jaren wordt, onder druk van de oorlog in Oekraïne, maar liefst 15 miljard 

euro extra in de krijgsmacht geïnvesteerd – een historisch hoge toename die we niet 

meer gezien hebben sinds het einde van de Koude Oorlog. Toegenomen zorgen 

vanwege de Russische agressie zijn natuurlijk begrijpelijk, maar PAX vreest dat teveel 

gehandeld wordt in de waan van de dag. Het is onze stellige overtuiging dat eenzijdige 

investeringen in Defensie een te simpele reflex zijn. 

 

Dat begint al bij de realisering dat een hoger Defensiebudget Rusland waarschijnlijk 

niet van de misdaad van agressie had weerhouden. Bedenk ook dat de NAVO, ook 

enkele EU-landen afzonderlijk, nu al meer uitgeeft aan Defensie dan Rusland.  

 

Ophoging van het Defensiebudget is bepaald geen panacee, maar kan wel bijdragen aan 

een nieuwe wapenwedloop, met alle risico's van dien. In tijden van pandemie, 

klimaatcrisis en groeiende honger en ongelijkheid in de wereld moet dat voorkomen 

worden.  

 

Naar de opvatting van PAX is het daarom – juist op dit moment! – cruciaal dat 

pleidooien voor extra geld voor Defensie begeleid worden door even luide oproepen om 

werk te maken van vrede – in Oekraïne, maar ook op allerlei andere, door oorlog 

verwoeste en verscheurde gebieden.  

 

In een aantal briefings heeft PAX u afgelopen weken allerlei suggesties hiertoe gedaan. 

Ik noem er nu kort nog even drie. 

 



 

1. PAX is verheugd met het werk dat Nederland verzet om de vele Russische 

oorlogsmisdaden in Oekraïne te documenteren. Belangrijk is wel dat dezelfde 

inzet tegen straffeloosheid ook zichtbaar is in andere conflicten, bijvoorbeeld de 

oorlog in Jemen, waar het Saudi-Arabië lukte lopend onderzoek te beëindigen.  

 

2. De kernwapendreiging is door roekeloze retoriek uit Rusland actueler dan ooit. 

Dat moet natuurlijk stevig veroordeeld worden. Cruciaal is wel dat Nederland 

dan tegelijkertijd werkt aan ontwapening. Helaas zien we hier momenteel weinig 

tot niets van terug.  

 

3. Kunstmatige intelligentie is snel in opkomst en een toekomst met robots die 

zelfstandig over leven en dood beslissen, ligt op de loer. Dat moet voorkomen 

worden, ook door Nederland, door een verbod op volledig autonome wapens en 

regulering van gedeeltelijk autonome wapens, zodat betekenisvolle menselijke 

controle blijft behouden.  

 

Straks gaat u de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken in. PAX hoopt ten zeerste 

dat u daar een luide roep om vrede wilt laten klinken. Daarom brengen wij u deze 

ochtend onze vredesboodschap – investeer in vrede! – die wij mede namens duizenden 

sympathisanten van PAX aanbieden.   

 

Dank u wel. 


