
Donderdag 28 oktober a.s. houdt de NIID (Stichting Nederlandse Industriële Inschakeling Defensieopdrachten) 
zijn 16de Militaire beurs en symposium in “Vredesstad” Den Haag.

Het thema van deze jaarlijkse bijeenkomst van deze lobby-organisatie van de Nederlandse defensie industrie is 
dit maal “Onzichtbare vijand” . De gevaren van het moderne terrorisme en de risico’s bij vredesoperaties staan 
centraal.  Onderdeel van de bijeenkomst is een promotievloer, waar de defensie bedrijven hun nieuwste snufjes 
op militair gebied presenteren.  De defensie-industrie vaart wel bij de oorlog tegen het terrorisme en maakt extra 
winsten. Overigens betreft het in NL voornamelijk bedrijven met zowel een defensie-, als een civiele 
(consumptie) productie: o.a. Siemens, Philips, Hewlett Packard en TNO. 

Het Haags Vredes Platform en andere vredesorganisaties protesteren al jaren tegen deze beurs die te kenschetsen 
valt als oorlogsvoorbereiding.Nederland staat op nr. 7 als exporteur van militaire producten ter wereld met een 
geschatte omzet van zo’ n 650 miljoen dollar.

Het is cynisch en ongeloofwaardig dat Den Haag zich aan de ene kant presenteert als stad van Internationaal 
Recht en Vrede en aan de andere kant jaarlijks deze defensiebeurs in de stad toelaat. Het is wrang en 
onacceptabel dat onder het mom van vredesoperaties de bestaande machtsverhoudingen in de wereld 
gehandhaafd blijven.

Wij willen dat de voedingsbodem voor het terrorisme wordt aangepakt: armoede, onrecht, uitbuiting.Wij willen 
investeringen in sociale rechtvaardigheid en vrede, niet in het moderniseren van wapensystemen.

Terwijl er miljoenen in NL bezuinigd worden op sociale zekerheid, zorg, milieu, gaan we miljarden uitgeven aan 
de nieuwe straaljager, de Joint Strike Fighter. Er worden miljarden euro’s uitgegeven aan bewapening, terwijl 
miljoenen mensen dood gaan van de honger.

Er is een “War on Drugs”, een “War on Terrorism”, maar geen “War on Hunger”!  Waarom niet!

We roepen iedereen op om mee te demonstreren tegen het NIID-onderonsje van wapenfirma’s, militairen 
en politici!


