
Kinderen moeten spelen, maar zeker niet met wapens!!

Op	  zaterdag	  13	  mei	  hield	  de	  Landmacht	  een	  ac4edag	  in	  Volkspark	  in	  Enschede.	  Dat	  deed	  ze	  niet	  
alleen	  in	  Enschede,	  op	  dezelfde	  dag	  worden	  ook	  in	  elf	  andere	  steden	  in	  Nederland	  Landmacht	  dagen	  
gehouden.
In	  de	  krant	  werd	  het	  breeduit	  aangekondigd:
De	  militairen	  laten	  zien	  met	  welke	  ac/viteiten	  zij	  zoal	  bezig	  zijn.	  Ook	  is	  het	  materieel	  te	  zien	  waarmee
wordt	  gewerkt,	  zoals	  wapens	  en	  voertuigen.	  Er	  zijn	  ook	  ac/viteiten	  voor	  de	  bezoekers,	  zoals	  een	  
parcours	  afleggen,	  mijnen	  zoeken,	  abseilen	  of	  camoufleren.
Het	  doel	  van	  de	  Landmacht	  dag	  is	  een	  breed	  publiek	  te	  laten	  zien	  wat	  de	  militairen	  zoal	  doen

Vrouwen	  voor	  vrede	  Enschede	  en	  Enschede	  voor	  Vrede	  hebben	  geprotesteerd,	  niet	  alleen	  4jdens	  de	  
manifesta4e,	  maar	  ook	  daarvoor.
Want,	  In	  de	  dagen	  voorafgaand	  aan	  Landmacht	  dag	  bezoeken	  de	  militairen	  basisscholen.	  
Wij	  hebben	  als	  organisa4e	  alle	  basisscholen	  aangeschreven	  en	  contact	  met	  hen	  gezocht.	  Daarbij	  
bleek	  dat	  velen	  niet	  van	  deze	  ac4e	  wisten.	  Een	  vredesles,	  naast	  de	  voorlich4ng	  van	  de	  militairen	  is	  
dan	  ook	  nergens	  gegeven.

Maar	  zeer	  velen	  waren	  van	  deze	  dag	  wel	  op	  de	  hoogte	  gezien	  de	  vele	  bezoekers	  van	  de	  landmacht	  
dag.	  Er	  kwamen	  voor	  het	  overgrote	  deel	  jonge	  gezinnen.
Oog	  voor	  onze	  oproep:	  “Oorlog	  is	  geen	  oplossing”,	  was	  er	  weinig.	  
Een	  officier	  kwam	  wél	  met	  ons	  praten.	  Hij	  vertelde	  ons,	  dat	  hij	  het	  met	  de	  leuze	  "Oorlog	  is	  geen	  
Oplossing"	  op	  zich	  wel	  eens	  was	  en	  de	  onderleuze	  op	  het	  T-‐shirt	  "Denk	  vanuit	  een	  ander	  perspec4ef"
sprak	  hem	  ook	  wel	  aan.	  Hij	  was	  onlangs	  in	  Noord-‐Irak	  geweest	  om	  de	  Koerdische	  Peshmerga's	  te	  
trainen	  in	  de	  strijd	  tegen	  IS,	  maar	  vertelde	  dat	  hij	  daar	  ook	  wel	  zijn	  twijfels	  bij	  had.	  Hij	  realiseerde	  
zich	  dat	  het	  Westen	  en	  haar	  bondgenoten	  geen	  schone	  handen	  hadden	  als	  het	  om	  de	  
ontstaansgeschiedenis	  van	  IS	  ging	  en	  had	  zich	  juist	  vanochtend	  opgewonden	  over	  het	  bericht	  dat	  de	  
VS	  weer	  voor	  miljarden	  dollars	  aan	  wapens	  aan	  Saoedi-‐Arabië	  hadden	  verkocht	  waarvan	  je	  kunt	  
aanvoelen	  dat	  een	  deel	  daarvan	  op	  de	  een	  of	  andere	  manier	  bij	  IS	  terecht	  komt.	  Ook	  zag	  hij	  in	  dat	  als
IS	  eenmaal	  verslagen	  zou	  zijn,	  de	  Koerdische	  Peshmerga's	  de	  strijd	  zouden	  voortzeVen	  met	  het	  
Iraakse	  regeringsleger	  om	  gewapenderhand	  zowel	  hun	  autonomie	  als	  hun	  regio	  te	  vergroten.



Naast	  ons	  stond	  de	  vader	  van	  een	  ex-‐militair,	  80	  jaar	  oud.	  Hij	  hield	  een	  één-‐mans-‐protest	  vanwege	  
zijn	  zoon	  die	  zwaar	  getrauma4seerd	  als	  militair	  uit	  Srebrenica	  is	  teruggekeerd	  en	  nog	  steeds	  volledig	  
de	  weg	  kwijt	  is	  (met	  een	  tank	  de	  Hofvijver	  in	  is	  gereden).	  Hij	  vertelde	  dat	  hij	  zelf	  in	  dienst	  hee\	  
gezeten	  en	  trots	  was	  op	  de	  drie	  van	  zijn	  vijf	  kinderen	  die	  in	  het	  leger	  hebben	  gediend,	  maar	  dat	  hij	  
erns4g	  is	  teleurgesteld	  in	  Defensie	  en	  steeds	  meer	  naar	  "onze	  kant"	  naar	  de	  vredeskant	  overhelt.
Want	  hoe	  mooi	  zo’n	  manifesta4e	  ook	  lijkt,	  de	  zwarte	  kanten	  worden	  niet	  belicht!
Voor	  kinderen	  is	  al	  dat	  ‘mooie	  speelgoed’,	  geen	  materiaal	  waar	  mensen	  mee	  gedood	  worden.	  Het	  
idee	  dat	  ook	  de	  tegenstanders	  mensen	  zijn,	  komt	  niet	  in	  ze	  op.	  
Waren	  tanks	  maar	  speelgoed	  en	  geen	  moordwapens!
Moeten	  kinderen	  nu	  echt	  met	  een	  echt	  geweer	  in	  de	  handen	  staan?	  Fascina4e	  voor	  wapens	  
ontwikkelen?
Protest	  hiertegen,	  op	  alle	  plaatsen	  waar	  de	  militairen	  hun	  materiaal	  ten	  toon	  stellen	  en	  de	  kinderen	  
hiermee	  laten	  spelen,	  zou	  mijns	  inziens	  zeer	  op	  z’n	  plaats	  zijn!

Tiny	  Hannink,	  coördinator	  Vrouwen	  voor	  vrede	  Enschede	  en	  lid	  van	  het	  bestuur	  PV&DV,


