Tournay , 20 september 2013 .
Aan allen die streven naar vrede,
VREDE !
De controverse rond het al dan niet gebruik van chemische wapens in Syrië, doet
opnieuw de discussie oplaaien over dergelijke wapens die met nucleaire en biologische
wapens beschouwd worden als massavernietigingswapens en die in staat zijn om een groot
aantal mensen aan te vallen en een sterke impact op de omgeving hebben.
Het grootschalig gebruik van gifgas tijdens de Eerste Wereldoorlog leidde tot een
reactie van de internationale gemeenschap met het Verdrag van Genève van 1925 : het
verbod op het gebruik van verstikkende, giftige of andere gassen en op bacteriologische
oorlogsvoering . Het Verdrag van 1925 is een keerpunt in het internationaal humanitair recht :
op enkele uitzonderingen na, werd het Verdrag sinds 1925 in gewapende conflicten
gerespecteerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, hebben de belangrijkste strijdende partijen
geen chemische of biologische wapens tegen elkaar ingezet. Toch is het verdrag niet genoeg :
het verbiedt noch het onderzoek, noch de productie, noch de overdracht van deze wapens .
Landen als Frankrijk , de Verenigde Staten , de Sovjet-Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben
het verdrag ondertekend onder de voorwaarde tot een recht van vergelding mocht men
worden aangevallen met chemische wapens .
Een nieuwe stap werd gezet met het Verdrag inzake het Verbod op Chemische Wapens,
ter ondertekening opgesteld op 13 januari 1993. Met het verbod op de ontwikkeling, de
productie, de opslag , het behoud en de overdracht van chemische wapens , met inbegrip van
hun constituerende middelen, voorziet het verdrag ook in de vernietiging van deze wapens en
stelt het controlemaatregelen in, onder de verantwoordelijkheid van de Organisatie voor het
Verbod op Chemische Wapens . Inwerking getreden op 29 april 1997 telt de Conventie 188
deelnemende staten. Israël en Myanmar hebben het nog niet geratificeerd, terwijl vijf staten
( Angola , Noord-Korea , Egypte , Zuid-Soedan en Syrië ) niet deelnemen. Het is van belang en
urgent dat deze laatsten er aan deelnemen om een volledig verbod op chemische wapens te
garanderen . Het is ook belangrijk dat de staten die verklaard hebben chemische wapens te
bezitten, hun voorraden volledig vernietigen zodat de wereld een beslissende stap tot de
afschaffing van deze wapens kan zetten. Een enkele druppel zenuwgas, ter grootte van een
speldenknop is genoeg om een persoon in enkele minuten te doden !
De huidige stand van de ontwikkelingen in de chemie en de biologie vereist de invoering
van duidelijke regels om mogelijke rampen te voorkomen . Helaas zijn chemische en
biologische wapens uitermate geschikt voor terroristische daden. Gezien het relatieve gemak
van productie en hun prijs, zijn het interessante wapens voor staten en groeperingen die op
zoek zijn naar het verkrijgen van een capaciteit tot massale vernietiging. Dit alles vraagt om
een voortdurende waakzaamheid van de internationale gemeenschap met betrekking tot deze
wapens.
Laten we als volgt bidden, opdat de wereld bevrijd zal zijn van de dreiging van
chemische wapens:
Vader , U schiep de mens naar uw beeld en gelijkenis, U heeft hem een groot creatief
vermogen gegeven ! Stuur Uw scheppende Geest naar de wetenschappers en zij die de naties
besturen: dat zij hun energie wijden ten dienste van het leven en vrede, en niet ten dienste
van de dood en oorlog. Wendt het gezicht van de aarde af van de dreiging van chemische
wapens. En dat alle volken, bevrijd van haat en begeerte tot oorlogvoeren, de wegen zullen
bewandelen van de leer van Jezus Christus , de Vredevorst , Uw Zoon en onze Heer . Amen !
Met vriendschap ,
Broeder Irenaeus Rezende Guimarães
Benedictijner monnik van de abdij van Notre - Dame , Tournay , Frankrijk

