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Amsterdam,15oktober 2022
Beste mensen, beste leze$ vàn PlocesNieulvs,
Aan alles komt een einde, ook aan het bestaan lan de Stichting Tribunaal voor de yrede. Na voorbe
reidende vergadeingen in 1983en 1984werd op 20 november 1984- kort gezegd - het lYibunaal formeel als stÍchting in het leven geïoeper Duizenden mensen hebben zich betold<en getoond bij de
wêrkzaamheden \Ian het Tïibunaal, waarin van meet af aan de misdadiqheid van dê kembewapening
centaal heeft gesiaan. Ons werk werd mogelijk gemaal( doordat velen, vdak jarenlang, het ÏYibunaal
Enancieel steunden en een abonnement op ons blad Pro.esNreliwsnamen.Daamaastwaren er de
tientallen wijwillige$ die ons werk in praLtische zin mogelijk hebben gemaald.
Het bestuw heefr zich bezonnen op de mogelijkheden om het werk van het TYibunaalvood te zette[
We zijn tot de conclusie gekomen dat die er niet zijn. Niet omdat er geen Íedenen zouden zijn om het
Nederlandse defensiebeleid kitisch te blijven bevragen. Die redenen zijn er zeker, maar ons ont
breekt de capaciteit om zelfstandig activÍteiten te ontplooien die bijdngen aan hèt iÍzicht in en de
meningworming over het bewapeningwraagstuk Door ons blad ProcesN.ieulvsis het ïtibunaa.l zo
lang mogelijk doorgegaan met de inÍormatievercchafrng over de ontwikkelÍngen op dat tereirl Ook
steundenwe .iclie:i van zustercrganls.rtjesdoor daarvanmededeling te doen of oproepen te publicercn inzake handtekeningenacties en dergelijke. Maai onze achterban, bestaande uit onze uouwe donateuB en lezers van het ProcesNieuws, js in de loop van de tÍjd helaas steeds verder veïsma]d. We
bereiken zodoende ook steeds minder menseq zodat we uiteindelijk en met bloedend hart hebben
besloten per 3l decembeÍ 2022te stoppen met het ïYibulaal. In november zal zodoende het laatste
nummer \ran -A'ocesMeuws verschiineL
z{. on,r ./..irlk cy|:v.nhebben we de geschiedenis qÍeboekstaafdvan ons
Met ons boek Ë.rnszu-l-ien
steven naaÍ een veiligêr intematÍonale samenleving door nucleaire ontwapening. Dat steven Ieefi
voort, ook zondeÍ het ÏYÍbunaal We hebben daaraan bijgedragen, op onze manier Door middel van
de openbare zittingen van het College van het 1ïibunaal in 1985in de Lauenskerk te Rotterdam hebben we de boodschap uitgedragen dat kemrrvapens niet verenigbaai ájn met het oodogsrecht en
menseÍuechterl Intemationaal is die gedachte bevestigd in de uitspraak i/an het Intemationaal Gerechtshof \r"an8 juli 1996over de bedreiging met of het gebruik van kemwapens, waarvan de I'1,'r1.r
idudse venaling door het TYlbunaalin boekuorm is gtepubliceerd.We steunden het met de Nobelprijs
voor de Vrede 2017belsoonde werk van cle ICAN (Intemational Campdgm to Àbolish NucleaÍ Weapons), dat op 7 juli 20U heeft qeleid tot de aanvaarding door 122lidsiaten vón de Vercnigde Naties
van het Verdrag inzake het Verbod van Kemwapens. Dat kemwapen\,erbod is iffniddels in we*ing
geteden en de ICAN blijn zich inzetten voor de toeteding rràn meer siaten tot dat veÍdrag.
Het TYibunaa.lheeft inmiddels stappen gezet om te verzekeren dat na haar ophefrng het archief niet
bij het oud-papier b€landt. Het Intemationaal Instihrut voor Sociale Geschiedenis is bereid gevonden
om ons archref te bewaren zodat dat toegankelijk blijff voor mensen die gernteresseerd zijn in de Nederlandse wedesbeweging of in het juddisch verzet tegen de kemwapens. Ook onze websltÈ zal tenminste nog een jaar blijven bestaan Verder zullen de op 31 december 2022 resterende financiële
mÍddelen vàn het Ttibunaal hun bestemming voor het uedeswerk behoudeL Die gelden worden
we hÉrbbÊnsam.'n.,Jewerldte weten
evenredig toegedeeld als gin aan de oryanisalleri',,4'aanÍl€rÉ
ICÀN, Stichting Jeaffrette Noël Huis, t€ka Onden oekscentrum, Vredesorganjsaue PAX èn Stop Wapenhandel.
Rest ons als bestuw van het Tlibunaal u allen dank te zeggen voor het vertoulven dat u in ons hebt
gesteld,alsook voor de morele en financiële steun die wij lan u mochten ontvangen.Het ga u goedl
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