
VERENIGDE STATEN | Op 25 mei wandelde 
Salvador Ramos, een 18-jarige jongen, een 
basisschool in Uvalde (Texas) binnen. In een 
uur tijd schoot hij 19 kinderen en twee leer-
krachten dood. Voordien had de jongeman 
zijn grootmoeder doodgeschoten. Het was 
het zoveelste dodelijke schietincident in de 
Verenigde Staten. 

En het zal ook niet het laatste zijn. Jaarlijks sterven 
er zo’n 2500 kinderen in schietincidenten. Toch blijft 
een groot deel van de Amerikanen zweren bij een 
wapen. Velen lopen er dagelijks mee rond: op straat, 
in de supermarkt, in bedrijven … Voor de 330 mil-
joen inwoners zijn er 350 miljoen wapens in omloop!

Twee kampen
De Amerikaanse wapenwet is nog niet zo lang gele-
den versoepeld. Je hoeft geen 21 meer te zijn om een 
zwaar wapen te mogen kopen. 18 jaar is oud genoeg. 
De schutter die 21 mensen vermoordde was net 18. 
Hij kocht het wapen op zijn 18de verjaardag. Huidig 
president Joe Biden was furieus: de wapenwet moet 
veranderen! Maar het probleem is dat er in Amerika 
twee uitgesproken politieke kampen zijn: Republi-
keinen en Democraten. De Republikeinen hebben 
de vorige wapenwet doorgevoerd en zijn er uiteraard 
voorstander van. De Democraten zien het anders. 
Voor hen moet niet iedereen zomaar een vergunning 
voor een zwaar wapen kunnen krijgen, want dat ver-
groot de onveiligheid. 

Wapens / geen wapens
Afgelopen weekend vergaderde de wapenlobby NRA 
in Texas. Gastspreker was niemand minder dan de 
vorige Amerikaanse president Donald Trump. ‘Er 
zullen altijd zieke geesten bestaan die onschuldige 
mensen pijn willen doen. Maar dat is geen reden 
om burgers die de wetten volgen te ontwapenen’, zei 
Trump. ‘Zelfs al zouden alle redelijke burgers hun 
wapens opgeven, criminelen zouden dat nooit doen’, 
zo redeneerde hij. ‘Dus moeten we mensen wél bewa-
penen.’ Ted Cruz, de voorzitter van de lobby, deed er 
nog een schepje bovenop: ‘Wat slechte mannen met 
wapens wel stopt, zijn goede mannen met wapens.’ 
Buiten de vergaderzaal kwamen mensen bijeen om te 
protesteren tegen de wapenlobby. Ze hadden borden 
bij met ‘NRA doodt kinderen’ en ‘Bescherm kinde-
ren, geen wapens’. Merkwaardig detail: in de verga-
derzaal waar vurig vóór bewapening werd gepleit, 
mochten de aanwezigen géén wapen dragen …
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VS: een wapenland
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Wapenlobby NRA 
= National Rifle Association 
(Nationale Wapen Vereniging)
Een wapenlobby is een vereniging van 
mensen die voorstander zijn van wapen- 
bezit. Zij geven politici geld om wapenbezit 
zo algemeen mogelijk te laten gelden. Hun 
argument is een artikel uit de Amerikaanse 
grondwet dat zegt dat iedereen het recht 
heeft om een wapen te dragen.
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Semi-automatische geweren zoals de AR-15 zorgden al voor heel 
wat dodelijke schietincidenten in de VS.


