Opdracht

Conscience and Peace Tax
International maakt het getuigenis
van gewetensbezwaarden tegen
het betalen van militaire belasting
zichtbaar.

www.cpti.ws

Wij komen op voor het recht op
gewetensbezwaar tegen elke
deelname aan oorlogsactiviteiten—
of die deelname nu fysiek of
financieel is.

Vertegenwoordigers bij de V.N.
In Genève
Derek Brett - dubrett@talk21.com
Dirk Panhuis - cpti@cpti.ws
In New York
John Randall - john@cpti.ws
Dan Jenkins - nyauri@gmail.com
Rosa Packard - rosa@cpti.ws
Bijdragen kunnen overgemaakt worden aan

CPTI, internationaal secretariaat
Bruineveld 11 - 3010 Leuven, België
Rekening: 000-1709814-92
e-mail: cpti@cpti.ws
tel.: +32-16-25 40 11
Bank of the Post (agency: 3010 Kessel-Lo)
IBAN: BE12 0001 7098 1492 BIC: BPOTBEB1
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Blijf op de hoogte

Schrijf u in op de mailinglist voor een occasionele
nieuwsbrief over de activiteiten van CPTI: contacteer Derek Brett (news@cpti.ws) met de vermelding “Friends of CPTI”.
Lokaal contact

Voor België: secretariaat (zie hierboven) of
VRAK: vrak@advalvas.be; www.vrak.be
Voor Nederland: Euro’s voor Vrede:
info@eurosvoorvrede.nl; www.eurosvoorvrede.nl
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De webstek van CPTI bevat:
• schriftelijke en mondelinge
verklaringen over gewetensbezwaren
tegen militaire belasting voor de
Commissie voor de Mensenrechten
van de V.N.;
• nieuws over ons onderzoeksproject
naar rechtszaken;
• verwijzingen naar nationale
wetgevende campagnes;
• verwijzingen naar andere groepen die
gewetensbezwaarden steunen;
• verslagen van conferenties;
• verslagen van
~ informatieve programma’s
~ wettelijke documenten
~ publieke verklaringen
~ pedagogisch materiaal
~ wetgevende teksten

Raad van Bestuur
Pedro Otaduy, voorzitter a.i. (Spanje)
Hannelore Morgenstern, ondervoorzitter (Duitsland)
Dirk Panhuis, secretaris (België)
Alan Gamble, penningmeester (USA)
Robin Brookes, lid (Groot-Brittannië)
Ricardo Esquivia, lid (Columbië)
Angelo Gandolfi, lid (Italië)
Carla Goffi, lid (België))

“In de context van het recht
om niet medeplichtig te
worden aan doden eisen
we volledige wettelijke
erkenning van het recht van
gewetensbezwaarden.”
~ Millennium Forum Declaration
and Agenda for Action, Mei 2000

Het recht van de mens om niet te betalen voor oorlog ...
... en de plicht van de mens om te betalen voor vrede
Geschiedenis
Conscience and Peace Tax International
(CPTI)werdin1994gestichtomdeerkenning
tebekomenvanhetrechtopgewetensbezwaar
tegen het betalen van belastinggeld voor
militaire doeleinden en op de heroriëntering
van het militaire uitgaven naar vredelievende,
niet-militaire doeleinden.
De Verenigde Naties erkent het
gewetensbezwaar tegen militaire dienst
als een mensenrecht dat voortvloeit uit het
recht op de vrijheid van gedachte, geweten
en godsdienst (artikel 18 van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens,
1948). CPTI wil dat die erkenning ook het
recht op gewetensbezwaar tegen militaire
belasting zou omvatten.
In sommige landen bestaan er nationale
campagnes voor een wettelijke regeling
ter bescherming van gewetensbezwaarden
tegen de militaire belastingplicht. Deze
campagnes ontmoeten elkaar op
de tweejaarlijkse Internationale
Conferenties van Oorlogsbelastingweigeraars en Campagnes
voor Vredesbelasting.
Gastlanden waren al WestDuitsland (1986), Nederland
(1988), Italië (1990), België (1992
en 2004), Spanje (1994), GrootBrittannië (1996 en 2008), India (1998),
de Verenigde Staten vanAmerika (2000) en
Duitsland (2002 en 2006).

Activiteiten
CPTI is in België erkend als een internationale vereniging zonder winstbejag
(ivzw) met een internationale raad van bestuur. CPTI houdt zijn tweejaarlijkse
algemene vergadering tijdens de Internationale Conferentie.
CPTI organiseert, al dan niet in samenwerking met andere organisaties,
programma’s over gewetensbezwaarden voor niet-gouvernementele
organisaties, organen van de V.N. en andere internationale organisaties.
CPTI heeft een speciale raadgevende status bij de Economische en Sociale
Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties. CPTI is lid van CONGO, de
Conferentie van Niet-Gouvernementele Organisaties bij de V.N. en van
CONGO’s Commissie voor Vrijheid van Godsdienst of Overtuiging. CPTI
is stichter van de werkgroep voor Gewetensbezwaarden, een subcommissie
van de NGO-Commissie voor de Mensenrechten.
CPTInamdeelaanhetMillenniumForumenpresenteertjaarlijksschriftelijkeen
mondelinge verklaringen in de Commissie voor Mensenrechten van de V.N.
CPTI is onderzoek begonnen over de wijze waarop men in verschillende
landen weigeraars van het betalen van militaire belastingen
behandelt. Hiervoor verzamelt CPTI de ervaringen van
gewetensbezwaarden tegen militaire belastingen met
de belastingautoriteiten en de gerechtshoven.
CPTI heeft Staten en NGO’s aangemoedigd om
aan het Bureau van de Hoge Commissaris voor
de Mensenrechten van de V.N. voorbeelden te
bezorgen van “goede praktijken met betrekking tot
de erkenning van het recht van gewetensbezwaren”
tegen militaire dienst. CPTI heeft een verklaring
ingediend over de beste praktijken met betrekking tot het
gewetensbezwaar tegen militaire belasting.

Getuigenissen

“Laat ik vermelden dat ik een vrouw ben: het is precies dát feit
dat mijn gewetensconflict nog heviger maakt. Uiteraard ben ik
niet verplicht om onder de wapens te gaan—hetgeen ik maar
logisch vind, want gelijktijdig drager van nieuw leven zijn en
verplicht worden om te doden, is schizofreen en maakt me
misselijk—maar ik in de plaats daarvan betaal ik daarvoor met
mijn belastinggeld tegen mijn wil in.”

~ Christa Voigt in haar mondelinge argumentatie voor het
Bundesfinanzhof te München
“Nu ben ik bezig met het verspreiden van het idee van het
gewetensbezwaar tegen het betalen van militaire belasting in
Japan. Voor mij is dat idee gebaseerd op mijn nadenken over
mijn ervaring met de A-bom. Het is ook gebaseerd op mijn
ontmoeting met gewetensbezwaarden uit de USA na de oorlog.
Terwijl vandaag vliegtuigen en bommenwerpers, atoom- en
andere wapens met geld kunnen verkregen worden, zijn er
miljarden mensen op de aarde die sterven van honger zonder dat
ze landbouwland of voedsel voor hun maag kunnen kopen.“

~ Susumu Ishitani, overlevende van de atoombom,
Nagasaki, Japan
“Het doet onze vredeskerken pijn te moeten ervaren dat onze
instellingen dienst doen als inners van belasting voor oorlog en
oorlogsvoorbereiding. We vragen dringend op te houden met wat
we als een door de regering onderdrukkende inmenging ervaren,
die het beleven van onze godsdienst onmogelijk maakt.”

~ Getuigenis van Quakers, Mennonieten en Church of the
Brethern voor het Congres van de USA, Mei 1992

