
Op 11 september, de dag van de aanslagen, bracht de SP de volgende verklaring uit. 

SP verbijsterd over 
wrede aanslagen in VS 

De SP is geschokt door de aan
slagen die vandaag op onschul
dige Amerikaanse burgers zijn 
gepleegd. Het aangerichte 
menselijk leed overtreft in zijn 
uitwerking elk ander voorbeeld 
van dit soort aanslagen in het 
verleden. Geweld, terroristisch 
geweld en ook geweld gebruikt 
door staten, is van alle tijden. 
Maar terecht heeft de omvang 
van de doelbewuste moord op 
duizenden niets-vermoedende 
mannen, vrouwen en kinderen 
en het duivelse raffinement 
waarmee de aanslagen zijn 
gepleegd overal in de wereld 
hevige verontwaardiging los
gemaakt. 

De SP heeft respect voor de 
wijze waarop de premier op 
zijn persconferentie enerzijds 

zijn leedwezen betuigde met 
het Amerikaanse volk - de SP 
sluit zich daarbij volledig aan - , 
maar anderzijds ook opriep tot 
een beheerste reactie. De vrees 
is immers niet ongegrond dat 
deze aanslagen het begin vor
men van een nieuwe keten van 
ongekende vormen van terreur 
en vergelding. Een escalatie 
van het geweld kan de tegen
stellingen in de wereld ernstig 
vergroten en de wereldvrede in 
gevaar brengen. 

De aanslagen tonen eens te 
meer aan hoe groot de kwets
baarheid is van de moderne 
samenleving in de tijd dat de 
wereld een global village is 
geworden. Effectieve en slui
tende wapening, letterlijk en fi
guurlijk, tegen deze vormen 

obiliseren voor Brussel 
~I! 14 december vindt er bij de 
Eurotop een grote demonstratie 
plaats als protest tegen de ont
IWkkeling van Europa tot één on
IM!ocratische superstaat Bin-

nenkort vindt overleg plaats met 
andere organisaties over geza
menlijke oproepen en busreizen. 
Reserveer nu alvast de datum in 
je agenda: vrijdag 14 december. 
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van terroristisch geweld is vrij
wel een illusie. Dat betekent 
dat de wereld niet alleen de da
ders moet opsporen en 
bestraffen, maar ook een taak 
heeft in de opsporing en bestrij
ding van de voedingsbodems 
van het terrorisme. 

Jan Marijnissen 

Erik Meijer wil 
wapenembargo 
Congo 
De SP-Eurofractie dringt bij de Europese Commis
sie aan op een wapenembargo voor de strijdende 
partijen in de Democratische Republiek Congo. 
Volgens de partij is dit de enige manier om 
bloedvergieten, verwoesting en vluchtelingen
stromen te voorkomen. 
Europarlementariër Erik Meijer is van mening dat 
in het oosten van Congo geen vrede bereikt kan 
worden zolang binnenlandse partijen en buiten
landse interventietroepen kunnen blijven 
beschikken over een toevoer van wapens die 
bijdraagt aan een voortdurende verschuiving van 
de grenzen en invloedsferen. 
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