
VRAK-infoVRAK-info
    2004 – nummer 1

Uw geld, goed geweten?

Word kritische aandeelhouder
van uw bank

Netwerk Vlaanderen

Begin november bracht Netwerk Vlaanderen,
in het kader van de campagne “Mijn geld. Goed
geweten?”, een rapport uit waarin wordt
aangetoond dat de Belgische banken de
wapenindustrie financieel ondersteunen. Voor
meer informatie over die campagne kan u terecht
op de website www.netwerk-vlaanderen.be/actie.

Ondanks de commotie die is ontstaan over
de investeringen van Belgische banken in de
wapenindustrie, zetten de banken geen stappen
om tot een duurzamer investeringsbeleid te
komen. Het is met andere woorden tijd voor
verdere actie. Ga dus mee naar de algemene
vergadering van uw bank en confronteer de

voorzitter met uw vragen en bedenkingen over hun financiering van de
wapenindustrie.

maart - april - mei
(driemaandelijks)

VRAK-rekening: 001-1281217-20
v.u.: Jan Hellebaut, Patriottenstraat 27, 2600 Berchem

VRAK – AKtie VRedesbelasting
Patriottenstraat 27, 2600 Berchem

Tel.: 03/281 68 39; Fax: 03/281 68 79; E-mail: vrak@advalvas.be;
Website: surf.to/vrak

Geen geld voor geweld



In de maanden april en mei organiseren al de besproken banken (Fortis,
Dexia, KBC, ING en AXA) hun algemene vergadering (AV). Indien u over één
aandeel beschikt, hebt u recht om deze AV bij te wonen. En dat niet alleen, …
Als aandeelhouder hebt u tevens een vraagrecht op de AV. Dit betekent dat u
vragen over hun beleid mag stellen en dat zij wettelijk verplicht zijn daarop te
antwoorden. Deze mogelijkheid om de confrontatie aan te gaan met de
voorzitters van de banken willen Netwerk Vlaanderen en VRAK uiteraard niet
missen. Netwerk Vlaanderen heeft trouwens de slogan “Geen geld voor
geweld’ van VRAK overgenomen.

Wilt u mee gaan naar de AV van uw bank of hebt u nog vragen, contacteer
dan Netwerk Vlaanderen actie@netwerk-vlaanderen.be of tel. 02-201 07 70).
Op de volgende pagina vindt u alvast de lijst met datum en plaats van de
verschillende algemene vergaderingen. Dan kan u die datum al inschrijven in
uw agenda.

AXA 21 april Woensdag Parijs (75008) Avenue Matignon 25
ING 27 april Dinsdag Den Haag

(2586 CW)
Circustheater, Circusstraat 4

KBC 29 april
(11u)

Donderdag Brussel Havenlaan 2

Dexia 12 mei Woensdag Brussel Auditorium 44, Kruidtuinlaan 44
Fortis 26 mei

(9u30)
Woensdag Brussel Auditorium, Kanselarijstraat 1

Kritische aandeelhouder voor VRAK

VRAK heeft ingeschreven op een aandeel van Fortis omdat VRAK daar
een zicht- en een spaarrekening heeft. We doen mee aan deze actievorm
omdat die over ethisch omgaan met geld gaat. We zoeken nu een vrijwilliger
die specifiek naar de aandeelhoudersvergadering van Fortis op 26 mei wil gaan
om daar kritische vragen te stellen. Men kan zich daarop voorbereiden op één
van de drie voorlichtingsvergaderingen die door Netwerk-Vlaanderen worden
georganiseerd (op 23 maart in Brussel, 31 maart in Gent en 19 april in
Berchem-Antwerpen).

De voorbereidingsvergaderingen van Netwerk-Vlaanderen gaan door op:
dinsdag 23 maart om 10u bij Netwerk Vlaanderen vzw, Vooruitgangstraat
333/9, 1030 Brussel (vlakbij het Noordstation); woensdagavond 31 maart om
20u in het Gents Ecologisch Centrum, Maria Hendrikaplein 5-6, Gent
(tegenover het St-Pietersstation); maandagavond 19 april om 20u bij Forum
voor Vredesactie, Patriottenstraat 27, 2600 Berchem (15 min stappen van
station Berchem).

Voor verdere afspraken neemt u contact op met VRAK (03-281-68-39; fax
03-281.68.79; vrak@advalvas.be).



“VRAK-sparen ?
Zijn ze daar weer ??? “

Krekelsparen
Dynamosparen

Doet u mee aan de samenwerking van VRAK, Netwerk Vlaanderen en één
of twee banken?

Dan belegt u uw geld op een ethisch verantwoorde manier via een
Krekelspaarrekening bij Fortis of een Dynamospaarrekening bij de
Triodosbank. Uw gelden worden enkel gebruikt voor kredietverlening aan
maatschappelijk zinvolle projecten in ecologie, cultuur, sociale sector en
ontwikkelingssamenwerking, dus niet in kernenergie, dierproeven,
wapenhandel e.d. Tevens laat u de bank VRAK financieel steunen. U hoeft zelf
niets te betalen!

Een voorbeeld. Als u 2.000 € op een ethische spaarrekening bij Triodos of
Fortis hebt staan, krijgt u de gewone interest en getrouwheidspremie.
Bovendien ontvangt Netwerk Vlaanderen een commissie van 10 € waarvan 6 €
aan VRAK wordt doorgestort. (Die bedragen kunnen iets variëren volgens de
stand van de rente op de markt.) Doet u ook geheel of gedeeltelijk afstand van
uw rente ten gunste van VRAK, dan wordt dát bedrag volledig aan VRAK
gestort.

a) Bij de Fortisbank in uw buurt kunt u gewoon even binnen lopen en een
Krekelspaarrekening openen. U vraagt aan de bankbediende een invulformulier
waarop u het project van uw voorkeur invult. In dit geval VRAK met
projectnummer: 02/0015. Als u al een spaarrekening hebt bij Fortis, vraagt u
om uw spaargeld van die rekening via fusie zonder interestverlies over te zetten
naar uw Krekelspaarrekening.

b) U kan contact opnemen met Triodosbank via e-mail (dynamo@triodos.be),
webstek (www.triodos.be) of per telefoon (02-548 28 29) om een
invulformuliertje te bekomen of u in te schrijven. U hoeft helemaal niet naar de
bank te stappen. Ook al uw verrichtingen naar uw zichtrekening (bij een andere
bank) doet u per overschrijvingsformulier, self-, home- of phonebanking.

Op basis van uw persoonlijke spaarinlage krijgt VRAK jaarlijks een flinke
bijdrage zonder dat het u iets kost.

Ja, beste lezer, ik hoor het u al zeggen: we
vallen in herhaling. Net als in het vorige
nummer en de twee nummers daarvoor
vragen wij u met aandrang om te kiezen
voor dit soort steun.
Omdat we in geldnood zitten. En vooral,
omdat het u niets kost! Als u al een
spaarrekening hebt bij Fortis of Triodos, is
dit een kleine moeite.



Brussel, juli 2004

Tiende Internationale
Conferentie

van Oorlogsbelastingweigeraars en
Campagnes voor Vredesbelasting

Deze Tiende Internationale Conferentie zal worden gehouden in
Brussel van donderdagavond 8 juli tot zondag 11 juli 2004. Zij wordt
gezamenlijk georganiseerd door AKtie VRedesbelasting (VRAK) en
onze Franstalige zusterbeweging Contribuables pour la Paix.

Het algemeen thema is de vraag om de erkenning van het
gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en ons
verlangen om belasting te betalen voor vrede en civiele conflicthantering. Rond
dit centrale thema zijn plenaire vergaderingen, panelgesprekken en
werkgroepen gepland:

- Strategieën en tactieken: werking en toekomst
van de verschillende bewegingen, evaluatie van
ups en downs, vormen van actie, verband met
anders-globalisten;

- Lobbywerk: training, uitwisseling van
ervaringen, argumenten en tegenargumenten,
relaties met de media en het publiek;

- Internationale aspecten: de erkenning van het
gewetensbezwaar tegen het meebetalen van
oorlogsbelasting in internationale instellingen
(UNO, Raad van Europa, Europese Unie),
“humanitaire” interventies en alternatieven
daarvoor;

- Diverse onderwerpen: ervaringen met
rechtszaken en hoe die te gebruiken, houding

van kerken en religieuze bewegingen, promotie van een cultuur van vrede
en geweldloosheid door opvoeding, geweldloosheid in tijden van
terrorisme, vertellen van persoonlijke ervaringen met geweldloosheid en
belastingweigering.

De conferentie grijpt plaats in het Maison Notre-Dame du Chant d’Oiseau,
3a Franciscanenlaan, 1150 Brussel-Woluwe. Het “Huis Onze-Lieve-Vrouw van
de Vogelenzang” is een mooi conferentiecentrum in Sint-Pieters-Woluwe met
een prachtige tuin, lift en parkeerplaatsen. Het ligt naast het Park van Woluwe
en is gemakkelijk bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer.
Simultaanvertaling is beschikbaar.



Tijdens de conferentie zal ook de tweejaarlijkse algemene vergadering van
Conscience and Peace Tax International (CPTI) worden gehouden. Bovendien
zal er ook een randprogramma zijn op zondagnamiddag en een ander op
maandag en dinsdag.

Dit is een uitstekende gelegenheid om 60 à 80 gedreven activisten te
ontmoeten, mannen en vrouwen uit meer dan 15 landen, die de
vanzelfsprekendheid van de oorlogslogica afwijzen en in geweten niet kunnen
meebetalen aan de bewapeningswedloop. Inderdaad een andere wereld is
mogelijk! Kom er bij…

Een meer uitvoerige uitnodigingsbrief, een inschrijvingsformulier en verdere
informatie over deze boeiende internationale ontmoeting kunt u aanvragen bij
de coördinator: Dirk Panhuis,  Bruineveld 11,  3010 Kessel-Lo. Tel.: 016-
25.40.11;  E-mail: panhuis@pi.be

Jaarverslag 2003

 Parlementair werk

Het lobbywerk heeft zich in het begin van het jaar toegespitst op de
mogelijke behandeling van het wetsvoorstel in de Commissie Financiën van de
Kamer. Ondanks veel aandringen (op verzoek van VRAK) door Peter
Vanhoutte (AGALEV) is het wetsvoorstel niet meer op de agenda van de
Commissie gekomen wegens de vele regeringsvoorstellen die nog net voor het
einde van de legislatuur in april voorrang kregen.

Tijdens de regeringsonderhandelingen is het verzoek van VRAK wel ter
sprake gekomen. Het is de allereerste keer in de geschiedenis dat dit gebeurt!
(Bij de regeringsvorming in 1999 is er niet over gepraat.) We danken de
onderhandelaars van SPIRIT voor hun inzet, ook al staat er niets over in de
uiteindelijke regeringsverklaring. Die tekst is trouwens bijzonder teleurstellend
op gebied van vrede, terwijl er heel wat aandacht naar militaire ontwikkelingen
gaat.

We hebben deze contacten met SPIRIT en hun studiedienst goed
onderhouden tijdens de zomer en het najaar om te zien in hoeverre het
wetsvoorstel zou moeten worden gewijzigd. Die discussie is nog niet afgerond.
Dit lobbywerk is een arbeidsintensieve bezigheid.

Belastingweigering en juridische stappen

Enkele mensen hebben op gewetensgronden geweigerd (een deel van)
hun aanvullende belasting te betalen, maar hebben hun actie gestopt onder
druk van deurwaarders- en andere kosten.
Onze medewerker, Jan Hellebaut, had twee rechtszaken lopen. Onder de oude
fiscale procedure vond op 2 juni het proces (over het aanslagjaar 1997) voor
het Hof van Beroep te Antwerpen plaats. Op 30 juni oordeelde de rechter in
beroep dat hij niet bevoegd was om zich uit te spreken. Omdat de nieuwe



fiscale procedure meer mogelijkheden biedt, heeft Jan (in overleg met VRAK en
de advocaten) deze zaak stopgezet.
De tweede zaak van Jan (aanslagjaar 1998) kwam voor hetzelfde Hof van
Beroep, met dezelfde rechter, op 6 oktober. De uitspraak was deze keer nog
teleurstellender: de rechter verklaarde het beroep niet-ontvankelijk, omdat het
één dag te laat zou zijn ingediend! (Hij heeft blijkbaar geen rekening gehouden
met de wettelijke feestdag.)
We bereiden een dossier voor om naar Cassatie te stappen.

Maatschappelijke belangstelling

a) In de maatschappij noteren we een groeiend begrip voor het
gedachtegoed van VRAK: het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming
van belastinggeld en de noodzaak om conflicten niet door militairen en oorlog,
maar door burgers te laten aanpakken. Zelfs militairen en politici verkondigen
luidop deze laatste stelling. De steeds terugkerende voorstellen van politici,
gesteund door de brede NGO-wereld, over een vredesinstituut wijzen ook in die
richting.

b) Het grote publiek dat we ontmoeten op onze stands tijdens
wereldfeesten e.d. treedt ook onze visie bij en tekent vaak de steunverklaring.
Deze gesprekken zijn altijd zeer positief en bemoedigend, zelfs als mensen
zich soms afvragen of een leger toch niet nodig is voor onze verdediging. In
2003 waren we aanwezig op feesten in Antwerpen, Berchem, Leuven, Geel,
Boom, Brugge, Gent; op verscheidene betogingen en vredeswakes in Brussel,
Leuven en Antwerpen. Ook bij rechtszaken in Antwerpen werden folders
uitgedeeld.

c) Waar in het verleden ons gedachtegoed een beetje meewarig werd
aanhoord, begint het nu beter bekend en gewaardeerd te worden. Zo is er de
traditionele samenwerking met het Forum voor Vredesactie, de recentere
verstandhouding met Netwerk Vlaanderen en het F.A.N. (Financieel
ActieNetwerk) en Vrede vzw (electronische nieuwbrief). Bovendien waren er in
2003 verzoeken van organisaties/tijdschriften zelf om over VRAK of belastingen
een artikel te schrijven: Voor Moeder Aarde Bulletin (verschillende artikels en
oproepen); Oikos 2/2003; Het Vrije Woord maart/april 2003: “Goed geweten:
belastinggeld voor vrede”; Kenteringen oktober 2003: “Belasting voor leven of
dood?”; Kenteringen november 2003: “Jozef van Nazareth:
oorlogsbelastingweigeraar?”; EVA (Ekers Vooruitstrevend Actiecomité) met
berichten over de rechtszaken met oproep tot financiële steun voor eventueel
cassatie.

d) De rechtszaken worden door de pers (dagbladen, radio, T.V.) goed
gevolgd.

e) Het aantal organisaties die het streven van VRAK onderschrijven,
bedraagt 71, maar is in 2003 niet gestegen omdat medewerker en vrijwilligers
geen tijd vonden om daar actief aan te werken.

f) De voorziene uitbreiding van de samenwerking met tijdschriften van
andere sociale organisaties (ecologische, vrouwen-, derde-wereldbewegingen
e.d.) is ook nog niet van de grond gekomen bij gebrek aan tijd, middelen en
personeel. Wel houden we contact met het Belgisch Sociaal Forum en



wisselden we links uit met de websites van Netwerk Vlaanderen en het Forum
voor Vredesactie.

VRAK-info

Het tijdschrift VRAK-info verscheen vier maal (maart 8 p., juni 8 p.,
september 6 p., december 6 p.). Onderwerpen waren: de processen,
getuigenissen over het weigeren van oorlogsbelasting, lobbywerk voor het
wetsvoorstel, nieuws over binnenlandse en buitenlandse geweldloze acties,
Conscience and Peace Tax International,  belastingen en oorlog,
beschouwingen over vrede in het algemeen en over Irak in het bijzonder,
aankondigingen van activiteiten, oproepen om vrijwilligers en om financiële
steun.

Webstek

De webstek http://surf.to/vrak wordt gratis verzorgd door een vrijwilliger en
wordt regelmatig bezocht. Activiteiten en documenten worden daar bekend
gemaakt en kunnen door de bezoekers worden gevolgd.

Vrijwilligers/administratie

Onder leiding van de stafmedewerker worden een aantal essentiële
administratieve taken door vrijwilligers uitgevoerd: adressenbestand bijwerken,
boekhouding bijhouden, VRAK-info layouten en verzenden, documenten
klasseren, pancartes en spandoeken maken, …

Het bestuur (4 personen) vergadert maandelijks in Brussel.

Financiën

Qua financiën was 2003 een moeilijk jaar. Het jaar is geëindigd met een
tekort van 801 €. De financiële mailing in maart kende een beperkt succes.
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 Positief daarentegen waren: een buitengewone subsidie van 1.250 € van
Oever, koepel van religieuze congregaties in Vlaanderen, en een buitengewone
gift van 2.000 € van een sympathisant. De mailing van november
(aangewakkerd door de oproep in het kerstnummer van VRAK-INFO) leverde
een mooi bedrag op om het salaris van november en december en enkele
andere facturen te kunnen betalen.

Om de financiële situatie van VRAK structureel te verbeteren hebben we
met het oog op de begroting voor 2004 het halftijdse contract van 18u/week
met onze medewerker vanaf 1-1-2004 teruggebracht tot slechts 13u/week.

Een nieuwe structurele bron van inkomsten is het Krekelsparen (bij Fortis)
en het Dynamosparen (bij Triodos) via Netwerk Vlaanderen. Eind 2002 is die
mogelijkheid bekend gemaakt aan onze sympathisanten. In 2003 ontvingen we
daardoor al een klein bedrag (155 €). We hopen dat dit verder zal stijgen.

Uw jaarlijkse bijdrage: oproep

Zoals elk jaar in maart roepen we via de VRAK-info op om uw
jaarlijkse bijdrage te storten. Zonder geld kan VRAK uw
gewetensbezwaar en uw vredeswens niet kenbaar maken. Onze
medewerker moet maandelijks betaald worden! (In 2003 vormde het
salaris 68% van onze uitgaven.) Ook de VRAK-info kost geld. Deze
wordt geschreven, gelay-out en verzonden door vrijwilligers, maar de
drukker en de post moeten wel betaald worden. Daarnaast zijn er de
traditionele kosten voor verplaatsingen, strooibiljetten, administratie
enz. Aangezien we onze financiële reserves de laatste jaren hebben
opgebruikt (zie grafiek), rekenen we op uw steun, zo mogelijk in de
vorm van een permanente opdracht via uw bank. In bijlage vindt u
een overschrijvingsformulier. Met dank bij voorbaat.



Berichten en agenda

Dank

Dank aan de trouwe sympathisanten die na de mailing van november en
de kerstoproep in het decembernummer een financiële bijdrage hebben gestort.

Gerechtskosten

Dank aan de mensen die in de loop van de voorbije drie maanden reeds
hun steentje bijdroegen om de gerechtskosten bij cassatie te helpen dragen.

Steunverklaringslijsten

Dank aan de mensen die ingevulde steunverklaringen opstuurden. De
ondertekenaars zullen enkele nummers van de VRAK-info gratis ter
kennismaking ontvangen. U mag nog steeds ingevulde steunverklaringen
opsturen; ze hoeven niet vol te zijn.

Correctie

Bij de aankondiging van de Amerikaanse Gids voor
oorlogsbelastingweigering (december 2003) is een fout geslopen. Het
telefoonnummer van de WRL is +1-212-228 04 50.

Brainstormen

Op zaterdag 27 maart houdt VRAK een overleg met haar
sympathisanten in de Patriottenstraat 27 te 2600 Berchem van 14 tot
ca 17u. Het is de bedoeling om via een brainstorming te ontdekken
welke acties we zouden kunnen ondernemen om meer mensen de
kans te geven iets te ondernemen. VRAK als beweging bestaat
namelijk alleen maar dank zij mensen die bewegen.

Maar niet iedereen voelt zich door dezelfde acties aangesproken.
Weigeren om bij te betalen aan de Belastingdienst is voor sommigen
een te grote stap. Zijn er acties met een kleiner risico? Welke zijn die
kleine stappen met een lage drempel die sommigen wel kunnen
nemen? Gaat het dan over een éénmalige activiteit of zijn die acties
met een zekere regelmaat gespreid in de tijd? U wilt misschien wel
“een duit in het zakje doen”, maar u weet niet precies wat? Door welk
soort acties voelt u zich wel of niet aangesproken?

Geef u liefst op voorhand op per e-mail (vrak@advalvas.be) of
laat uw naam en telefoonnummer achter op het secretariaat: we
bellen u dan terug.



Betoging op zaterdag 20 maart in Brussel

VRAK heeft de ordewoorden van de internationale betoging onderschreven
en zal strooibiljetten uitdelen. Wie helpt? Graag contact opnemen met ons
secretariaat. Verzamelen aan de beurs om 14u. De ordewoorden zijn:

fi Vrede in het Midden-Oosten
fi Neen aan de oorlogspolitiek
fi Recht op zelfbeschikking en soevereiniteit
fi Stop de bezetting, trek de troepen terug
fi Geen enkele Belgische steun aan de bezetting

Wereldfeest te Leuven

VRAK zal met de infostand aanwezig zijn op het Wereldfeest te Leuven op
zaterdag 29 mei

Aandeelhoudersvergadering

Aandeelhoudersactie bij Fortis-bank op woensdag 26 mei om 9.30 u in
Brussel. Zie het artikel op pagina 1-2.

Cassatie

In de zaak van Jan Hellebaut, belastingbetaler voor de vrede,
oorlogsbelastingweigeraar en tevens VRAK-medewerker, wordt alles in
gereedheid gebracht om in cassatie te gaan tegen de uitspraak van de rechter
in beroep. De rechter bij het Hof van Beroep in Antwerpen verklaarde het
beroep onontvankelijk omdat hij van oordeel was dat het te laat betekend werd
(zie ook VRAK-info 2003 nr. 4). Jan en Aktie Vredesbelasting laten het hier niet
bij daar ze een uitspraak over de grond van de zaak willen, namelijk het recht
van elke gewetensbezwaarde om elke vorm van medewerking aan het militaire
apparaat te weigeren, ook via de belasting. Als alternatief ijveren zij voor het
recht om in de plaats daarvan een geweldloos verdedigingssysteem te helpen
financieren. Met gewetensbezwaarde bedoelen we hier elke belastingbetalende
man en vrouw die in geweten niet kan meebetalen voor het doden van
medemensen, dus niet enkel de reeds erkende gewetensbezwaarden tegen
militaire, fysieke dienstplicht (wet van 1964).

Om deze gerechtskosten te dekken is uw financiële bijdrage nog steeds
welkom op het rekeningnummer van VRAK, 001-1281217-20, met als
mededeling ‘gerechtskosten’.

Dank bij voorbaat.



Interview met Diane Berings, vrijwilligster

“Ik koos voor VRAK omdat dit
initiatief ervoor kan zorgen dat

er meer vrede en minder
geweld komt in de
maatschappij...”

Sinds enkele maanden krijgt het
VRAK-secretariaat de hulp van een heel
gemotiveerde vrijwilligster, Diane
Berings uit Heverlee. We hadden een
gesprekje met haar.

Diane, hoe ben je in contact gekomen met de
Aktie Vredesbelasting ?

Mijn eerste contact met de Aktie
Vredesbelasting was op de Wereldfeesten in
Leuven. Daar waren jullie met een stand
aanwezig. Ik kreeg er uitleg waar VRAK voor
staat, ondertekende de petitie en nam de

VRAK-info mee naar huis om meer te weten te komen over dit initiatief.

Wanneer was dat ?
De Wereldfeesten gaan steeds door eind mei en het was dus ook in

diezelfde periode in 2003 dat ik daar kennis maakte met jullie.

Wat spreekt je aan bij VRAK ?
VREDE heeft bij mij een grote rol gespeeld in mijn leven en dit onder

allerlei vormen. Ik word vooral aangetrokken door het het feit dat VRAK ijvert
om een wetsvoorstel goedgekeurd te krijgen zodat mensen die belastingen
moeten betalen, ook werkende vrouwen, met dat deel van hun belastinggeld
dat nu naar het leger gaat, niet meer verplicht zouden worden om te helpen
investeren in wapengeweld. Alle mensen moeten de kans krijgen om een deel
van hun belastinggeld te storten in een vredesfonds waardoor er meer
middelen vrijkomen voor vredesdoeleinden. Tenslotte heeft iedere burger recht
op vrije meningsuiting en zou hij of zij de keuze zelf moeten kunnen maken wat
er met zijn of haar belastinggeld gebeurt. Denk maar aan de
gewetensbezwaarden die destijds konden kiezen voor burgerdienst. Nu worden
ze nog steeds verplicht om te betalen voor geweld, iets waar ze het helemaal
niet mee eens zijn in eer en geweten.

Zelf ben ik moeder van 3 zonen en toen de dienstplicht nog bestond, werd
ik ermee geconfronteerd dat mijn zonen naar het leger moesten terwijl ze dat



helemaal niet wilden in overeenstemming met hun geweten. Toch betalen zij nu
net als iedere andere burger geld om geweld te helpen financieren.

Waarom doe je vrijwilligerswerk bij VRAK ?
Ik koos voor VRAK omdat hun initiatief ervoor kan zorgen dat er meer

vrede en minder geweld zou komen in de maatschappij en omdat zij hierin een
belangrijke rol kunnen spelen door mensen bewuster te maken over wat er zich
precies afspeelt met hun geld. Ik wil graag meewerken om VRAK beter bekend
te maken onder de mensen.

Wat houdt je taak in ?
Mijn taak bestaat o.a. uit administratief werk, meehelpen aan het

verspreiden van de petities om het wetsvoorstel te steunen en informatie geven
aan mensen die meer willen weten over VRAK, ook op info-standen.

Hoe regelmatig werk je voor VRAK?
Tot nu toe is dat 1 keer per week, het streefdoel is 2 maal te helpen bij het

administratieve werk. Maar daarbuiten ben ik ook bezig met het verspreiden
van petities o.a. in de wereldwinkels en praat ik met mensen over VRAK om op
die manier meer bekendheid te geven aan de doelstellingen van de Aktie
Vredesbelasting.

Welke boodschap wil je nog meegeven aan de VRAK-sympathisanten ?
Dat ze zeker moeten doorgaan met hun steun en werk voor VRAK en ook

in de toekomst verder willen blijven steunen, dat ze over hun gewetensbezwaar
praten en meehelpen aan het beter bekend maken van deze organisatie zodat
er meer vrede kan komen.

Dank je wel voor dit interview, Diane.

(Interview: Jan Hellebaut)

Vrijwilligers...
Belangrijk in elke organisatie,
ook bij VRAK!

- Wie wil graag helpen bij de Tiende Internationale Conferentie van
Oorlogsbelastingweigeraars en Campagnes voor Vredesbelasting (Brussel, 8-
11 juli)? Gratis logies en maaltijden. Een boeiende internationale ervaring. (Zie
de aankondiging op pagina 3.)

- Wie wil graag voor VRAK af en toe naar bijeenkomsten van het Belgisch
Sociaal Forum (BSF) gaan? Boeiende discussies over actuele thema’s en
acties gegarandeerd. Een andere wereld is mogelijk!

- Wie wil graag een specifieke actie of campagne van VRAK (helpen)
opstarten? Uiteraard in samenspraak met het dagelijks bestuur, maar u hoeft er
niet voor naar bestuursvergaderingen te komen. Wel bent u van harte welkom
op onze brainstorm van zaterdagnamiddag 27 maart. (Zie bericht op pagina 6.)



- Wie wil graag in naam van VRAK naar de aandeelhoudersvergadering van de
Fortis-bank gaan op woensdagvoormiddag 26 mei 2004? Die algemene
vergadering gaat door in de Kanselarijstraat 1 tegenover het centraal station te
Brussel om 9.30 u. Omdat VRAK op een aandeel heeft ingeschreven, mogen
we daar vragen stellen, bv over het onethisch investeren van uw en ons
spaargeld in de wapenindustrie. U staat er niet alleen voor. Deze actie wordt
namelijk geleid door Netwerk Vlaanderen. (Zie het artikel op pagina 1-2.)

- Wie wil graag folders helpen uitdelen bij de betoging van het anti-
oorlogplatform in Brussel op zaterdag 20 maart om 14u? Afspraak aan de
beurs.

- Wie wil helpen met de administratie van VRAK in Antwerpen?

- Bent u een goede fondsenwerver?

VRAK heeft wel een betaalde medewerker, maar VRAK kan enkel echt
werken als er ook vrijwilligers zijn. Sommigen helpen al voor het tijdschrift
VRAK-info (schrijven van artikels, lay-out, verzending,…), de boekhouding, het
lobbywerk, de website, de administratie, het adressenbestand,…  Met hun
bijdrage zijn we heel blij. Maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Ziet u één van bovenstaande activiteiten wel zitten of hebt u andere
capaciteiten? Neem dan contact op met VRAK, Patriottenstraat 27, 2600
Berchem, tel. 03/281.68.39, fax 03/281.68.79, e-mail vrak@advalvas.be.  (Zie
ook onze oproep in de Berichten op pagina 6.)

Bezoek onze website.



Reeds 71 organisaties ondertekenden
onze steunverklaring :

Ondergetekenden zijn van mening dat de vrijheid van geweten en de
naleving ervan in de praktijk één van de hoogste mensenrechten is en dat
de wetgeving deze vrijheid moet respecteren.

Ondergetekenden steunen het streven naar een drastische vermindering
van de bewapening en naar de opbouw van alternatieve vormen van
verdediging en conflictoplossing.

Ondergetekenden vragen dat iedere belastingbetaler het wettelijk recht
krijgt om geen belasting te betalen om oorlogen of militaire
conflictoplossingen te financieren, maar om dat deel van zijn belastingen in
een vredesfonds te storten.

Ondergetekenden steunen het streven van VRAK en van parlementairen
om dit recht wettelijk te regelen.

Aktiekomitee Red de Voorkempen/ Aksie/ Alfa/ Alians/ Axi/
Bevrijdingsfilms/ Blauwe Maandag Companie/ Bond Beter Leefmilieu/
Brussels Brecht Eislerkoor/ Cemuvo - De Zevende Wereld/ Chirojeugd
Vlaanderen/ Christenen voor het Socialisme/ Club van Antwerpen/
Coopibo/ De Vuurbloem/ Eva-centrum/ Forum voor Vredesaktie/ Graffiti
Jeugddienst/ Hannekesnest/ Huweco/ IJzerbedevaartkomitee/
Internationale Technische Cooperatie (Iteco)/ Jeugddienst ‘Op Vrije
Voeten’/ Jeugd en Derde Wereld/ Jong Agalev/ Karibu Welkom Comité/
Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ)/  Katholieke Studerende Jeugd (KSJ-
KSA-VKSJ)/ Kinder Wereld Atelier/ Klimaf/ Komitee voor Opheffing van de
Derde Wereld Schuld (Kodewes)/ Leuvens Universitair Vredesforum/
Masereelfonds/ Mensenbroeders/ Mens- en Milieuvriendelijk Ondernemen
(Memo)/ Netwerk Kristelijke Basisgroepen Vlaanderen/ Oecumenisch
Overleg Regio Leuven/ Open Huis voor Vorming en Pastoraat Jebron/
Oxfam België/ Oxfam Wereldwinkels/ Peace Kids/ Priesters en Religieuzen
voor Gerechtigheid en Vrede/ Register van Wereldburgers/ Rode Valken/
Rood/ Sago Latijns-Amerikacentrum/ Sarah/ Sfinks Festival - Sfinks
Animatie/ Socialisme zonder Grenzen/ Socialistische Arbeiders Partij
(SAP)/ Steungroep Rechtvaardigheid en Vrede in Guatemala/ Strijdkoor
Kontrarie/ Synodale Raad van de Verenigde Protestantse Kerk van België/
't Smiske/ 't Uilenkot/ Tatwala/ Tegenstroom/ Vereniging van Vlaamse
Dienstplichtige Militairen/ Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze
(VELT)/ Victoria Theaterproductiehuis/ Vlaamse Oecumenische
Ontwikkelingscoöperatie/ Vlinder/ Volkshogeschool Elckerik/ Voor Moeder
Aarde/ Vrede /Vredeseilanden/ Vrij Buiten/ Vrouwelijke Religieuzen voor
Gerechtigheid en Vrede/ Vrouwen in het Zwart/ Weerbots Solidariteitskoor/
Werkgroep voor Vormingstheater ‘De Vieze Gasten’/  Werkplaats voor
Theologie en  Maatschappij.




