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RIEMST HANGT DE VREDESVLAG UIT 

21 september is door de VN uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Vrede 
om de idealen van vrede te promoten. Een thema dat in deze tijden zeer actueel 
is! Het gemeentebestuur van Riemst wil door de vredesvlag een week lang uit 
te hangen de aandacht hierop vestigen.  

Vrede vzw roept al enkele jaren op om die dag zichtbaar te maken door de vredesvlag uit te hangen. 
Dit jaar staat deze regenboogkleurige vlag in het teken van de oproep ‘ontwapenen om te 
ontwikkelen’. Dit jaar stellen de Verenigde Naties de internationale vredesdag in het teken van 'het 
recht van de mensen op vrede'. De enorme militaire uitgaven in de wereld vormen een belangrijke 
hinderpaal voor dat recht en wakkeren gewelddadige conflicten aan.  
 
Mark Vos, burgemeester: "Riemst kent met de Slag van Lafelt en de Duitse inval aan brug van 
Vroenhoven - waar de tweede Wereldoorlog begon - ook haar stukje oorlogsgeschiedenis. Tal van 
relicten uit het verleden bleven bewaard als stille getuigen van het leed waarmee onze inwoners te 
maken kregen. Dit jaar herdenken we in Riemst met gepast eerbetoon uitgebreid de start van de 
eerste Wereldoorlog, exact 100 jaar geleden. Met de huidige politieke conflicten - denk maar aan de 
strijd tussen Rusland en Oekraeïne en de dreiging van de Islamitische Staat - is het thema oorlog 
meer dan ooit actueel. Wij vinden het belangrijk om het thema wereldvrede mee onder de aandacht te 
brengen als reactie op de drama's die zich in die landen afspelen en waar vooral tal van onschuldigen 
slachtoffer zijn." 
 
In 2013 werd wereldwijd 1747 miljard dollar uitgegeven aan militaire uitgaven. Een astronomisch 
bedrag dat in schril contrast staat met de wereldwijde uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking die 
daar nog geen tiende van bedragen. Onze planeet wordt bedreigd door talrijke economische, sociale, 
gezondheids- en milieucrisissen. Het is daarom noodzakelijk dat er werk wordt gemaakt van een 
heroriëntering van deze middelen om aan de echte menselijke behoeften te voldoen. Ontwapening is 
nodig om ruimte te maken voor ontwikkeling.  
 

-Einde persbericht-  

 

Voor meer informatie: 

Mark Vos, burgemeester - 0476 47 72 68 - mark.vos@riemst.be 

    


