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Aan Dhr. Leo Delwaide
Schepen voor de Haven van de stad Antwerpen

Aan Dhr. Philippe Van Gestel
Directeur-generaal Hessenatie-Noordnatie

Aan Dhr. Eddy Bruyninckx
Directeur Antwerps Havenbedrijf

Brussel, 18 februari 2003

Geachte,

Greenpeace verzet zich tegen de voorbereidingen van een preventieve oorlog in Irak.
Ondanks de politieke en maatschappelijke tegenstand tegen een dergelijke oorlog,
onder andere in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, gaan de voorbereidingen
onverminderd voort. De Verenigde Staten hebben reeds aangekondigd dat zij
mogelijks zonder VN-mandaat een oorlog zullen starten.

Volgens Internationaal recht zou deze oorlog ondubbelzinnig de internationale
rechtsregels schenden. Vooreerst omdat het om een zogenaamde preventieve oorlog
gaat, een schending van artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties. Ten
tweede omdat het oorlogsplan van de Verenigde Staten een aanval voorziet die ook
gericht is op civiele infrastructuur in Baghdad, wat een regelrechte overtreding zou zijn
van de Conventie van Genève van 1949 en aanvullende protocollen. Ten derde omdat
zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk het gebruik van tactische
kernwapens tegen een niet-kernwapenstaat overwegen, wat in tegenspraak is met de
uitspraak van het Internationaal Hof van Den Haag in 1996 dat stelt dat het gebruik
van kernwapens of het dreigen ermee tegen een niet- kernwapenstaat illegaal is.
Tenslotte heeft het Britse Ministerie van Defensie verklaard dat bepaalde geplande
tactieken van het Amerikaanse leger – zoals weergegeven door Donald Rumsfeld -  in
strijd zijn met het verbod op chemische wapens (Chemical Weapons Ban van 1992).

Volgens de Nurenberg principes, zijn burgers die op de hoogte zijn van de overtreding
van het internationaal humanitair recht verplicht om zich hiertegen te verzetten. De
medewerking aan oorlogsmisdaden worden sinds de Tweede Wereldoorlog
beschouwd als medeplichtigheid.  Deze principes werden opgenomen in de ICC
(International Criminal Convention) van 17 juli 1998 die in juli 2002 van kracht werd en



waarbij het Internationaal Hof van Den Haag bij overtredingen een vervolging kan
instellen.

De Belgische 'Genocidewet' (Wet betreffende de bestraffing van ernstige schendingen
van het Internationaal Humanitair Recht van 10 feb. 1999), gebaseerd op dit
internationaal humanitair recht (1), zegt dat bij ernstige schendingen op het
internationaal humanitair recht (2) er gerechtelijke vervolging op het Belgische
grondgebied kan worden ingesteld. Art. 4 van de genocidewet stelt dat zowel een
poging als het aanzetten tot het plegen van een zodanig misdrijf zelfs zonder dat dit
gevolgen heeft gehad met dezelfde straf wordt bestraft alsof het om het voltooide
misdrijf zou gaan.

Greenpeace neemt als milieu- en vredesorganisatie zijn internationaal-rechtelijke
verplichting op zich door gebruik te maken van haar democratisch recht op vreedzaam
protest. Dit recht werd geformaliseerd in het Europees Verdrag tot bescherming van
de Rechten van de Mens en van de fundamentele vrijheden (EVRM) van 4 november
1950 (art 10 en 11).

De haven van Antwerpen speelt een cruciale rol in deze voorbereiding van een illegale
oorlog. Naar verluidt wordt niet minder dan 70% van het Amerikaans oorlogsmaterieel
dat uit Europa naar de Golfregio verscheept via de Antwerpse haven. Het is dus
evident dat Greenpeace zich hiertegen verzet.

Tot onze spijt is deze Amerikaanse militaire activiteit vermengd met de commerciële
activiteit van de Haven (Antwerpen-Linkeroever). Greenpeace verzet zich tegen de
militaire transporten vanuit de haven, en niet tegen alle andere commerciële
activiteiten. Graag willen wij dan ook over één en ander overleg plegen met alle
betrokken partijen.

Naar onze mening is de vermenging van commerciële en militaire activiteiten niet in het
belang van de Antwerpse haven. Greenpeace vraagt dan ook een onmiddellijke
stopzetting van de militaire transporten. Zowel de Federale Regering als  de
havenautoriteiten dienen hier hun verantwoordelijkheid te dragen. Ook commerciële
bedrijven die direct bij de transporten zijn betrokken kunnen hun contracten met het
Amerikaanse leger verbreken op basis van het internationaal recht.

Hoogachtend,

Jan Vande Putte Peter De Smet

Coördinator 'no-war' campagne Algemeen
Directeur
Greenpeace Belgium Greenpeace
Belgium



(1) zowel betreffende genocide als misdaden tegen de mensheid en ernstige
misdrijven die door handelen of nalatigheden schade toebrengen aan personen of
goederen beschermd door verdragen van Genève van 1949 en aanvullende
protocollen.

(2) Hieronder vallen eveneens de aanvallen van de burgerbevolking of individuele
burgers en het uitvoeren van een niet onderscheidende aanval op burgerlijke doelen ;
uitvoeren van een aanval op werken of installaties die gevaarlijke krachten bevatten.


