
 
          

Utrecht, 15 maart 2017
Aan meisjes van 17 jaar ,

Met ingang van volgend jaar wil het kabinet Rutte de militaire dienstplicht ook voor meisjes 
invoeren. Het kabinet wil vrouwen en mannen gelijk behandelen. Voorlopig hoef je  niet bang
te zijn om opgeroepen te worden: de dienstplicht bestaat wel maar is sinds 1997 opgeschort. 
Dat wil zeggen, dat er geen gebruik van wordt gemaakt. Jij krijgt dan wel – net als de jongens
– een  brief van het Ministerie van Defensie zodra je 17 jaar bent geworden. Daarin zou je 
meegedeeld worden dat je bent ingeschreven als dienstplichtige en je zou worden gevraagd 
om na te denken over een baan bij Defensie.

We vinden het positief dat de overheid vrouwen en mannen gelijk wil behandelen. We vinden
het ook belangrijk dat iedereen nadenkt over vragen van oorlog en vrede, nu wordt de vraag 
dus ook aan jou als meisje gesteld. Het gaat tenslotte om jouw toekomst!

Heb je wel eens nagedacht over de volgende vragen?

Is het uitvechten van conflicten met wapens, waar het leger voor dient, wel de juiste manier? 
Of is het niet beter, om zonder wapens conflicten op te lossen?  

In Afghanistan, Irak  en Syrie zie je, dat een conflict niet wordt opgelost door wapens, ook al 
doet iedereen zijn of haar best. Hoe zie jij dat?
 
Er zijn ook manieren, om zonder geweld bij te dragen aan oplossingen in conflictgebieden.  
Bijvoorbeeld door onderhandelen of training in geweldloos verzet. Er is zelfs 
wetenschappelijk onderzoek naar gedaan:  conflicten die geweldloos werden opgelost laaien 
minder vaak weer op dan conflicten, waar wapens aan te pas zijn gekomen.

Het is dus een goed moment om je standpunt te bepalen. 
Denk er maar eens over na en praat er met je broer of zus, klasgenoten, vrienden en 
(groot)ouders over. Je mag namelijk ook bezwaar aantekenen volgens de Wet 
Gewetensbezwaarden.

We hopen dat deze brief je aan het denken gezet heeft en dat je voorbereid bent op het 
moment dat de brief bij je op de mat valt. 

Met vriendelijke groet, 
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