
Tournay, 30 mei 2013.

Aan allen die streven naar vrede,

VREDE!

Op 3 juni 2013, zal het Verdrag betreffende de wapenhandel geratificeerd worden, 
met als doel het  vaststellen van normen ter regulering van een grotere transparantie van 
de internationale wapenhandel. Het is daarbij tevens de bedoeling om de illegale handel in  
conventionele wapens en het misbruik van deze wapens te voorkomen en te elimineren.

Het is het resultaat van een onderhandelingsproces dat zeven jaar heeft geduurd en 
is de inzet geweest van niet-gouvernementele organisaties en verschillende staten, met 
name  het  Verenigd  Koninkrijk  en  Frankrijk.  Na  intensieve  onderhandelingen,  werd  het 
verdrag door de Algemene Vergadering der Verenigde Naties op 2 april 2013 goedgekeurd.  
De  Resolutie  waarmee  het  Verdrag  opent  werd  aangenomen  en  ondertekend  met  154 
stemmen voor,  drie tegen (Noord-Korea,  Iran en Syrië)  en 23 onthoudingen,  waaronder 
China, Egypte, India, Indonesië en Rusland aangenomen. Het treedt in werking 90 dagen na 
de 50e bekrachtiging.

De wapenhandel  is  ongeveer  $  80  miljard  dollar  per  jaar  waard,  met  een totale 
stijging  van  17%  voor  de  internationale  overdracht  van  conventionele  wapens  in  het 
afgelopen  decennium.  Zes  landen  (China,  de  VS,  Frankrijk,  Israël,  Groot-Brittannië  en 
Rusland) zijn goed voor 90% van de wereldexport van nieuwe wapens. Het ontbreken van 
regelgeving of controle op deze handel ligt aan de basis van vele situaties van gewapend 
geweld  zowel  in  conflicten  als  in  misdaden,  vaak  in  omstandigheden van  armoede en 
extreme ongelijkheid.

Het verdrag heeft betrekking op alle internationale overdrachten van (invoer, uitvoer, 
doorvoer) en de tussenhandel in conventionele wapens. Onder deze noemer vallen lichte 
en  kleine  wapens,  zoals  een  pistool  of  een  geweer,  maar  ook  vliegtuigen  en 
oorlogsschepen,  tanks  en  andere  gepantserde  gevechtsvoertuigen,  raketten  en 
raketwerpers, gevechtshelikopters en grote artilleriesystemen. 

Het verdrag voorziet ook in een systeem van nationale controle op de uitvoer van 
munitie  die  gebruikt  wordt  voor  deze  conventionele  wapens,  alsmede  de  delen  en  de 
samenstellende onderdelen van deze wapens.

Het principe van het Verdrag is dat elk land voor elke transactie het risico moet 
beoordelen, of deze wapens, munitie of onderdelen geleverd aan andere landen niet zullen 
worden  gebruikt  voor  ernstige  schendingen  van  de  mensenrechten  en  tegen  het 
internationaal  humanitair  recht -  met het risico van genocide,  bijvoorbeeld -  alsook het 
risico dat ze in de handen van terroristen of criminelen kunnen vallen. In al deze gevallen 
zal het exporterende land gehouden zijn de handel niet te autoriseren.

In deze maand willen we met ons gebed steun geven aan dit nieuwe verdrag: dat 
het  goed ontvangen moge worden door de internationale gemeenschap, gerespecteerd zal 
worden en het een teken zal worden van een tijd van vrede voor de wereld. Laten we als 
volgt bidden:

 O God van de vrede, de bron van alle goede werken, U die regeert over het lot der  
naties, die met Uw liefde regeert over de wereld, wij brengen  onder uw ogen dit nieuwe  
internationale  verdrag  dat  de handel  in  wapens reguleert.  Dat  het  de  mensheid  moge  
helpen om geweld en oorlog te beteugelen en om het menselijk lijden te verminderen. Het 
bij moge dragen tot vrede en internationale stabiliteit, dat het samenwerking, transparantie  
en verantwoordelijk handelen tussen de naties creëert. En aldus bevrijd van alle angst en  
haat, kunnen we wederzijds vertrouwen opbouwen tussen de volkeren, ons laten leiden  
door uw Geest, een teken van kracht en vrede! Amen!

 Met al mijn liefde,

Broeder Irenaeus Rezende Guimarães

Benedictijner monnik van de abdij van Notre Dame, Tournay, Frankrijk


