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TEiliNLBIDING 

De berichten over verzwegen kernproeven en 
geheimgehouden 'experimenten' op mensen hebben in 
dag- en weekbladen tot heel wat artikelen geleid. We 
zeiden in het vorige nummer al dat we terug zullen 
komen op het aspect van de verantwoordelijkheid van 
de overheid. Dat doen we zeker. maar nog niet in dit 
nummer, waarin wel een korte beschouwing over de 
verzwegen kernproeven staat. Ook is in dit nummer 
een overmaat te vinden aan kommentaar over zaken van 
(inter)nationale politiek. Dat betreft de partijproiram
mas van de Nederlandse politieke partijen, maar ook 
het stemgedrag van landen in de Verenigde Naties 
(VN) en de toespraak: waarmee handtekeningen werden 
aangeboden aan diezelfde VN. Vervolgens bieden we 
een kort bericht over uraniummijnbouw in Oost-Europa 
en een groot artikel over de bedreiging die van pluto
nium uitgaat. 

De aanduidingen op bet adreslabel en ons verzoek 
hebben de betaling van het abonnement gelukkig goed 
op gang gebtacht. Dank daarvoor! Mogen we nog eens 
benadrukken dat we geen acceptgirokaarten rondsturen 
en er op blijven vertrouwen dat lezers zelf bet abonne
mentsgeld (j 20,-/jaar, meer mag ook) zullen overma
ken. De aanduiding in de onderste tegel van bet 
adreslabel stelt iedereen in staat om na te gaan of men 
al betaald heeft of niet. Het jaartal (93 of 94) geeft aan 
of je voor die betreffende jaren al betaald hebt. Staat er 
niets dan heb je ook 93 nog niet betaald. Wie 'ex' of 
'cc' vindt hoeft niet te betalen, maar mag natuurlijk 
wel! Als je de letters 'nc' vindt betekent het dat je als 
partner in de NK.C wordt venocht om een abonnement 
te nemen. Dat helpt KERNINFO de rol van periodiek 
uitgegeven namens de NKC te vervullen. Tenslotte wie 
een '?' aantreft wordt venocht kenbaar te maken of een 
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abonnement wel gewenst is. 

Verspreiding van de infonnatie die we bieden is 
het voornaamste doel. Uit KERNINFO mogen artikelen 
zonder meer worden overgenomen. We stellen er prijs 
op wanneer KERNINFO dan als bron wordt vermeld 
en we een kopie krijgen toegestuurd van het overgeno
men bericht. Verder hopen we dat ook dit nummer 
lezers ertoe brengt met vrienden en bekenden in 
gesprek te gaan over bet gebodene. Zeker als we ons 
realiseten hoe weinig ervan naar buiten komt en 
hoezeer bet lijkt of het gevaar van kernwapens en 
kernproeven niet meer bestaat, zal het duidelijk zijn dat 
we met elkaar in gespret moeten komen om die de 
zaak goed in de gaten te kunnen houden. 

Neem ca leea Dirk Jan en Hans 

HOE WAPENT DE POLITIEK ZICH TEGEN DE BEWAPENING? 

Een neutrale titel? De eerste woorden verraden reeds het denken in wapengeweld. De titel geeft een gangbaar 
denken weer, waar je niet ver mee komt bebalve van de ene ellende in de ande!e. 

Binnen de Nederlandse Kernstop Coalitie (NKC) bestond uiteraard enige nieuwsgierigheid naar de verk:iezingspro
gamma's van de politieke partijen. Nieuwsgierigheid of daaruit mogelijk zou blijken dat er enige visie is op een 
Nederlandse bijdrage om het wapengeweld en in het bijzonder de verdere ontwikkeling van massavernietigingswapens, 
met vooraan in het gelid (ook een militaire term) de kernwapens, te keren of althans bij te sturen. 

Bij een positief antwoord op die vraag naar visie 
zou een mogelijke titel geweest kunnen zijn: 'De 
politieb: weg naar ontwapening' of, meer uitgesplitst 
en toegespitst, iets als: 'De politieke inbreng tot een 
blijvende stop op kernproeven en een voorlzetting en 
verbetering van het non-proliferatieverdrag'. Nog 
mooier zou het zijn als de partijprogramma's lieten zien 
aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om tot 

ontwapening te komen en hoe je die politieke weg kunt 
openen. Anders gezegd: welke stimulansen kunnen er 
vanuit de politiek worden gegeven om vrede te beYar
deren zodat wapens niet meer zinvol worden geacht. Er 
zijn zóveel mogelijkheden om het vredeswerk. vanuit de 
politiek te stimuleren; op economische, sociale, mili
taire en andere terreinen zoals bijv. die van wapen
produktie en -handel. 
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Het zicht bieden op mogelijkheden om vrede een 
kans te geven en zó de militarisering van de wereld af 
te remmen zou tot een titel hebben kunnen leiden als: 
'De politieke middelen om vrede te bevorderen en de 
maatscbappeJijke sttukturen daarbij aan te passen'. 

Dit artikel wordt door mij zó begonnen omdat de 
NKC baar doelen niet zómaar heeft gekozen. Haar 
aktie staat in het teken van de totale beweging voor 
vrede. Daarom zoekt zij ook in programma's van 
politieke partijen naar een visie op het geheel van 
vrede. Een visie die bij uitwerking tot meerdere doelen 
kan leiden waaronder die van de NKC. Daarbij mogen 
we niet vergeten dat kernwapens de ultieme verwording 
zijn van middelen die tot 'vrede' kunnen leiden. 
Degene, die van hieruit naar de programma's kijkt of 
die, meer globaal, denkt: 'er zijn zoveel gewelddadige 
conflicten in de wereld en er zitten er wellicht nog 
meer aan te komen, zouden de politieke partijen daar 
een coherent antwoord op hebben?', komt nergens uit. 

Wie zich nader wil oriënteren kan bijv. gebruik 
maken van het blad 'Inter', uitgegeven door bet IKV, 
dec '93 (jrg 1, nr 10). In dat nwnmer worden de 
partijprogramma's vergeleken op terreinen die direct of 
indirect met vrede van doen hebben. Direct gaat het 
vooral over: de bijdragen aan interventies, de rol van 
WEU, CVSE en NATO. Soms vind je iets over 
massavernietigingswapens, kernwapens en conversie. 
Na lezing blijft het sterkst de indruk bangen dat de 
pl.Ulten willekeurig gekozen zijn uit de totale lijst van 
pl.Ulten die met vrede samenhangen. Blijkbaar om er 
althans iets van te zeggen. Van een samenbangend 
programma voor vrede is nergens sprake. 

Ook binnen de NKC beeft iemand bij elkaar 
gezocht wat er te vinden is met betrekking tot kernbe
wapening en kernenergie. De oogst is uiterst mager. 
Geïnteresseerden kunnen het ovenicht opvragen. Het 
is bij een klein kopje thee te lezen. De NKC is er niet 

The 
hungry 
need 
bread 
not 
bombs 
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om stemadviezen te geven. Ieder make haar/zijn eigen 
keuze. Het gaat dan om de minst slechte. (Niet gaan 
stemmen is zeker de slechtste keuze, want dan bevoor
deel je de kleurloze middenmoot! red.) 

Nu klinkt dit allemaal erg negatief. Ook een 
beetje in de richting van: "'Ze' doen bet niet goed. 
'We' vinden dat 'Ze' ... ". Een te goedkoop en gemak
kelijk zinnetje. Het lijkt op bet zoeken naar zondebok
ken. 'We' zijn immers degenen die gekozen hebben. 
Maar toch kunnen 'We' er met zijn allen niet omheen 
dat de programma's de geur afgeven van: 'Er is vrede 
met de onvrede in de wereld', of van: 'Kijk op opbouw 
van vrede hebben we niet'. 

Eén conclusie voor de NKC is wellicht dat de 
eerste prioriteit niet ligt bij bet pogen een andere 
politiek te bewerksteJiigen, maar bij het meewerken aan 
een tegenbeweging. Oftewel het besef verbreden van 
hetgeen er ècht aan de hand is en van de mogelijkheden 
die samenwerking biedt. De NKC beeft hier haar taak 
en baar kansen. Onder andere dit blad 'KERNINFO' is 
daarbij een middel. leder die kan bijdragen aan verbete
ring is welkom. Hetzelfde geldt uiteraard voor de 
organisaties die aan de coalitie deelnemen, vooral wat 
betreft de doorwerking van de NKC-doelen binnen 
eigen organisatie. 

Ondertussen is door de NKC met betrekking tot 
het non-proliferatieverdrag in de herfst van '93 het 
ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) benaderd. 
Uit de reaktie van het ministerie blijkt dat de standpl.Ul
ten uiteen lopen als bet gaat over de vraag hoe de 
voortzetting van het verdrag in mei 1995 het beste is 
veilig te stellen. Wezenlijk daarbij is een verschillende 
kijk op de urgentie van het verbeteren en aanscherpen 
van het verdrag. 

Op basis van de uitslag van dit 'overleg', tesamen 
met de kennis van de stellingname (of liever niet
stellingname) in de partijprogramma's, zijn in januari 
1994 verschillende politieke partijen schriftelijk bena
derd. Daarbij wordt de mening van BuZa en van de 
NKC verwoord en tevens de hoop uitgesproken dat, en 
de vraag gesteld of, de betreffende partij zich wil 
inzetten voor onder andere een snelle stop op kemproe
ven (CTBT) en een aanscherping en verlenging van het 
non-proliferatieverdrag (NP'I). De reaktie van de 
partijen is op dit moment nog niet beschikbaar. Te 
zijner tijd komen we hierop wellicht terug. De betref
fende correspondentie ligt ter inzage op de komende 
vergadering van de coalitie op 23 februari 1994 als 
deze weer plenair bijeenkomt. Via de vertegenwoordi
ger op die vergadering van de organisatrie waarvan u, 
lezer, lid bent kl.Ult u meelezen. In beperkte mate, als 
het urgent is, kl.Ult u het secretariaat van de NKC (zie 
frontpagina) rechtstreeks benaderen. 

Tjasse Biewinga 
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URANIUMMIJNBOUW IN OOST -EUR.OPA 

Tsjec#ail. 
Sinds 1946 zijn er veel uraniummijnen in Tsje

chië. In 1960, op bet hoogtepunt van de produktie, 
werd 3000 ton uraniumerts per jaar gewonnen . .Pe 
mijnen zijn in bezit van het overheidsbedrijf Diamo 
(voormalig CSUP). In totaal zijn er zo'n 1500 plaatsen 
die vervuild zijn als gevolg van mijnbouw activiteiten. 
Op dit moment zijn er nog 3 mijnen actief. De huidige 
produktie is verminderd tot zo'n 1800 ton. 

In Noord Bohemen ligt één van de grootste 
uraniummijnen van Europa. Daarin wordt uranium 
gewonnen door het inspuiten van een vloeistof in de 
grond. Nabij Straz pod Ralskem wordt in zo'n 6000 
putten, verspreid over een gebied van 600 hectare, 
zwavelzuur gespoten en vervolgens wordt van zo'n 150 
meter diepte de slurrie opgepompt die uranium bevat. 
De laag waaruit het uranium wordt gewonnen ligt IN 
het grootste ondergrondse ( drink)waterreservoir van 
Noord Bohemen. Als gevolg van de slechte constructie 
van de injectieputten en de oppompputten ontsnapt er 
zijdelings vloeistof in het waterreservoir. Om dit tegen 
te gaan heeft men een ring van 180 putten om het 
gebied aangebracht. In dié putten wordt dan schoon 
water gespoten in de hoop dat het vervuilde water 
binnen de ring blijft. Helaas werkt het onvoldoende, 
vervuild water wordt al buiten de ring gevonden. 

De twee andere mijnen zijn de Hamr mijn en de 
Rozna mijn die nabij Bystrice liggen in het westen van 
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Moravië. Beide zijn ondergrondse mijnen waarin het 
erts wordt gedolven. Het erts wordt vervoerd naar de 
fabriek nabij Straz pod Ralskem. Daar wordt het 
vermalen en verder geraffineerd (ook met zwavelzuur?) 
om het uraniumgehalte te verhogen. De restanten van 
het gedolven erts (meer dan 90%) komen in een opslag 
die onderwater ligt. 
Bron: Greennet 

Honxarije 
Nabij Pees ligt de Mecselrur uraniummijn. De 

mijn en raffinaderij liggen vlakbij elkaar. De produktie 
van de mijn is zo'n 500 ton per jaar. Deze mijn 
voorziet de Hongaarse kerncentrale bij Paks van 
brandstof en wordt tot op heden ondanks de kosten 
opengehouden om niet afhankelijk te zijn van de 
inkoop van buitenlands uranium. De afvalberg van 20 
miljoen ton is zo lek als een mandje en vervuilt het 
grondwater dat wordt gebruikt door de inwoners van 
Pees. Natuurlijk zijn er maatregelen te nemen, zoals het 
stopleggen van de mijnbouwactiviteiten, het maken van 
een barrière om het vervuilde grondwater tegen te 
houden en het zuiveren van reeds vervuild grondwater. 
Helaas is dat alles tot op heden nog theorie, er is 
gewoon geen geld voor. Zelfs het aanleggen van een 
nieuwe afvalberg waar een voorziening is getroffen om 
lekkage naar het grondwater te voorkomen wordt niet 
uitgevoerd wegens geldgebrek. En dus, lekt het maar 
door en moet voor de watervoorziening van Pees 
worden gevreesd. 
Bron: Greennet 

Dirk Jan 

Omslagplaat van het boek 'P/Uionium: deadly gold of the nuc/ear age' 
De bol in de hand heeft een diameter van 8 cm. 

Dal is de groone van de p/Uionium leem van de Nagasaki bom. 
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DE BEDREIGING DIE PLUTONIUM HEET 

Elders schreven we over het effekt van plutonium op onze gezondheid. Dat is al erg genoeg maar helaas vormt 
plutonium nog een andere ernstige bedreiging. Dat heeft te maken met het feit dat plutonium de grondstof vormt voor 
atoombommen. Afhankelijk van de graad van zuiverheid, de dichtheid en uitwendige omstandigheden kan met een 
kleine hoeveelheid plutonium al een zgn kritische massa worden bereikt. Zo'n kritische massa is voldoende om een 
kernexplosie te krijgen. Bij plutonium is 11 kg al voldoende en kan onder speciale omstandigheden met minder (tot 
0,5 kg) worden volstaan. De gehele zgn eerste generatie kernwapens, dus vóór de waterstofbom, komt in zijn simpelste 
vorm neer op het plotseling bijeenbrengen van die massa, dat gewicht, aan plutonium. Dat is natuurlijk een technisch 
probleem. De Amerikanen losten dat in 1945 op bij het Manhattan-project. Het wordt zeker door nog 4 landen (USSR, 
GB, Frankrijk en China) beheerst en eveneens door 4 andere landen (India, Israël, Zd Afrika, Pakistan). Internationaal 
wordt zelfs de vrees geuit dat op zich technisch niet-hoogstaande landen, als bijv Irak, Iran, Nd Korea, Lybië, het 
probleem ook wel eens onder de knie kunnen hebben. Een en ander betekent voor ons als gewoon burger dat plutonium 
waar dan ook aanwezig in handen kan komen van mensen die er een atoombom van (willen) maken. Anders gezegd: 
de aanwezigheid van plutonium is op zichzelf een bedreiging van het streven naar een kernwapen-vrije wereld. 

Er is nog een ander feit waardoor plutonium zo'n 
ernstige bedreiging vormt. Dat is de lange halfwaarde
tijd van 24 000 jaar. Plutonium is mdioactief en vervalt 
door het uitzenden van alpha-deeltjes tot een ander 
element (U-235, ook splijtbaar). Pas na de halfwaarde
tijd (24 000 jaar) is plutonium voor de helft vervallen; 
na weer 24 000 jaar is dan nog een kwart over; enz. 
Anders gezegd: hoewel het uiteenvalt raak je het niet 
snel, of liever uiterst langzaam, kwijt. Wat er dus nu 
al is blijft als grondstof voor bommen extreem lang 
bedreigend. En er is nogal wat op de wereld, maar 
daarover straks meer. 

Dan nog een derde feit dat de bedreiging die 
plutonium heet zeker niet kleiner maakt. Dat is het feit 
dat in iedere kerncentrale, die waar ook ter wereld 
werkt om energie te leveren, ook plutonium ontstaat. 
In de brandstofstaven zit U-235, dat wordt gebruikt 
voor de, onder controle gehouden, kernsplijting die de 
energie levert waarom het te doen is. Maar altijd wordt 
een deel van het U-235 omgezet in Pu-239. Het gevolg 
is dat in zgn 'opgebrande' brandstofstaven zowel resten 
van de kernsplijting voorkomen als Pu-239, buiten het 
nog resterend U-235. In een opwerkingsfabriek- denk 
maar aan LaHague in Frankrijk, Sellafield in Engeland 
of Mol in België - worden zulke 'opgebrande' staven 
verwerkt. Het resterend U-235 en de ontstane Pu-239 
worden eruit gehaald. De resten van kernsplijting 
worden tot radioactief afval. We zouden dus kunnen 
zeggen: de aanwezigheid van kerncentrales die kern
energie leveren vormt een bron voor plutonium en 
daarom eveneens een bedreiging van het streven naar 
een kernwapen-vrije wereld. 

Natuurlijk is de bedoeling van het Non-Prolifera
tie Verdrag (NPT) van 1970 nu juist om een halt toe te 
roepen aan de bedreiging die kerncentrales vormen als 
mogelijke bron voor verspreiding van kernwapens over 
andere landen, de zgn horizontale proliferatie. Maar het 
NPT faalt vooral om 2 redenen. De S kernwapenstaten 
(KWS: de VS, Rusland, GB, Frankrijk en China) zijn 

tot uitzondering verklaard en mogen wel kernwapens 
bezitten. In artikel VI van het NPT verbinden 3 KWS 
(de VS, Rusland, GB) zich om tot een algeheel verbod 
op kemproeven te komen en om algehele ontwapening 
na te streven, maar daaraan houden ze zich niet. 
Frankrijk en China hebben zich heellang van het NPT 
afzijdig gehouden. Als het NPT, dat in 1995 moet 
worden verlengd, werkelijk een halt moet toeroepen 
aan de verspreiding van kernwapens zal het minstens 
moeten mikken op dat algeheel verbod van kernproeven 
en op het opgeven van de uitzonderingspositie van de 
5 KWS. Anders gezegd: non-proliferatie betekent nul
proliferatie. En dan nog blijft de bedreiging die 
uitgaat van kerncentrales als bron voor plutonium. 

In de bijna 50 jaar dat er in de wereld nu al 
plutonium wordt gemaakt is een enorme hoeveelheid 
geproduceerd. Heel veel daarvan zit in de kernwapen
arsenalen van de KWS en in de kernwapens van enkele 
andere landen. Sinds de reductie in aantallen kernwa
pens is ingezet in de VS en Rusland, is bij de ontman
teling een flinke hoeveelheid plutonium vrijgekomen. 
In de VS is daarom de speciale produktie van plutoni
um gestopt. De VS heeft het plutonium uit brandstof
staven van kerncentrales nooit teruggewonnen. Waar 
bet wel is gebleven is niet bekend. Frankrijk heeft veel 
plutonium en wint het ook in de opwerkingsfabriek in 
LaHague. Daar worden ook brandstofstaven van andere 
landen (bijv NL) opgewerkt. Vermoedelijk blijft het 
plutonium in Frankrijk tot het wordt opgeëist. NL 
schijnt al 600 kg te 'bezitten'. Bekend is dat Japan in 
LaHague brandstofstaven laat opwerken en het gewon
nen plutonium ook opeist. Zeker is ook dat plutonium 
van hot naar her wordt versleept. Bekend zijn de vlieg
tuigtransporten van Frankfurt (Duitsland) naar Doun
reay (Schotland) en de scheepvaart van Frankrijk naar 
Japan. Ook in GB is veel plutonium dat ditekt is 
geproduceerd of in de opwerkingsfabriek in Sellafield 
is gewonnen. In het rapport van de internationale 
artsenorganisatie IPPNW (Plutonium, deadly gold of 
the nuclear age) vonden we cijfers over de plutonium 
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40 Plutonium: Deadly Gold of the Nuclear Age 

Table 2.1. Military plptonium separatedas of 1990 (in metric tons) 

COUNTRY 

United States 

Soviet U nion <c> 

United Kingdom <dl 

France<•> 

China <fl 

India <s> 

Israel <hl 

Pakistan (i) 

FACILITY 

Hanford 
Savannah River 

Chelyabinsk-65 
Tomsk-7 
Krasnoyarsk-26 

Sellafield 

Marcoule 

Jiuquan (Subei County) and 
Guangyuan (Sichuan) 

Trombay 

Dimona 

Newlabs 

QUANTITY 

60.5!•) 
47.8<b) 

40.5 
53.3 
28.7 

-5.0 

-6.0 

1.25-2.5 

0.28 

0.4-0.7 

? 
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produktie in de wereld. De eerste tabel die we overnemen geeft de militaire produktie met een totaal van meer dan 240 
ton ofwel 240 000 kg. De getallen in de tabel zijn onzeker en gelden dus met een bepaalde marge; in de werkelijkheid 
kunnen ze net zo goed hoger als lager zijn. Uit de bronvermelding bij de tabel valt op te maken dat die marge 30 ton 
bedraagt. De tweede tabel vermeldt de civiele produktie met een totaal van bijna 120 ton ofwel 120 000 kg. Dat laatste 
vinden we grotendeels in West Europa, vooral Frankrijk en GD. 

Plutonium Production and Use 43 

Table 2.3. Civilian plutonium separated as of 1990 (in metric tons) 

REPR.OCESSOR. COUNTRY: 
1'.1 ~ I ~ 

:::> 

~ 
s 

~ ".: 

!:5 
V) 0 V) 

~ 
V) 

..... <Q Cl :::> :::> 
REPR.OCESSOR.: , ... • -"" 

~ " ..!! 3! 1! j 
~ g ~ ~ ~ 

~ ~ 
> 

:I: ~ ~ ~ 
-.::: "il ~ ~ ::2 ó 

FUEL TYPE: oxide me tal me tal oxide oxide oxide oxide oxide oxide 

Belgium 1.1 0.68 

France 3.8 12.0 
Germany 14.2 0.94 
India 0.5 
ltaly 2.8 
Japan<•> 1.2tbl 1.9<<) 2.9 

~ Netherlands 0.6 
USSR 25.0 

8 Spain 4.9 
~ Switzerland 1.1 
lol! 

~ U.K. 42.9!d) 
0 u.s. 1.33 

TOT ALS: 22.0 16.9 47.9 0.68 0.94 25.0 2.9 0.5 1.33 



KBRNINFO nummer 2 

De opslag van plutonium is een probleem apart. 
In de VS begint men dat pas te onderkennen sinds door 
de ontmanteling veel plutonium vrijkomt. Vanwege de 
geheimhouding is eigenlijk niet bekend hoe dit pro
bleem in Janden als Frankrijk en GB speelt. Zolang het 
plutonium werd gebruikt voor produktie van kernwa
pens speelde in de VS opslag nauwelijks een rol. Maar 
een deel van de kernwapens is nu ontmanteld en het 
toekomstig gebruik van het splijtbaar materiaal (plu
tonium en ook hoog verrijkt uranium) dat eruit komt is 
onzeker. Het ontmantelen gebeurt in de Pantex fabriek 
in Texas en daar stapelt zich het plutonium op. Binnen 
regering en parlement vraagt men zich af boe dat 
materiaal gecontroleerd moet worden opgeslagen of 
gebruikt, want het kent langdurige veiligheids-, ge
zondheids- en milieurisicos. Het parlement van de VS 
kent een technisch adviesbureau, de OTA (Office of 
Technolo8): Assessment). De OTA heeft in sep '93 een 
rapport uitgebracht, getiteld 'Dismantling the Bomb 
and Managing the Nuclear Materials', waarin het 
huidig beleid en toekomstige problemen nader worden 
geanalyseerd. De algemene conclusie luidt: hoewel de 
maatregelen voor dit moment voldoen, zijn ze onvol
doende om de lange termijn uitdaging het hoofd te 
bieden. Het succes van de ontmanteling en het materi
aalbeheer in de toekomst hangt af van een gericht 
nationaal beleid. Daarvoor zal een open besluitvorming 
nodig zijn over de doelen op lange termijn en de 
plannen daartoe. Berichten in de pers over het rapport 
(bijv Washington Post, 24/9) waren niet zo positief. 
Eén kop luidde: 'de VS zijn niet voorbereid om A
bommen te ontwapenen'. Senator John Glenn, op wiens 
verzoek het OTA-rapport is opgesteld, merkt erover 
op: 'het laat duidelijk zien dat de huidige structuur de 
zaak van kernwapen-reductie niet aankan. Het systeem 
is opgezet om de kernwapenwedloop te regelen, niet 
om die te beëindigen •. 

Al eerder zijn suggesties gedaan om van pluto
nium af te komen. Omdat geen enkele suggestie al kan 
worden uitgevoerd gaat men er van uit dat het plutoni
um voorlopig veilig moet worden opgeborgen totdat 
oplossingen zijn uitgewerkt. We zullen de suggesties 
hier noemen. Enkele gaan ervan uit dat het (gevaarlijk) 
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afval is, dat langdurig moet worden opgeborgen. Zo 
wordt gedacht aan: 

bewaakte en beveiligde opslag voor onbepaalde 
tijd; 
ingesmolten in glas of keramiek opbergen in de 
diepe ondergrond of onder de oceaanbodem; 
het lancenm wn plutonium in de ruimte met 
raketten, zelfs is geopperd om het in de zon te 
schieten; 
ook is de gedachte geopperd alle kernwapens in 
een enorme ondergrondse kernexplosie te vernieti
gen; 

Een andere suggestie stelt dat plutonium eerst nog kan 
worden gebruikt bij energieopwekking in kernreacto
ren: 

splijten van plutonium in een versneller of kernre
actor; 
mengen van plutonium door uranium-brandstof 
(zgn MOx, mixed-oxide fuel) voor gewone 
lcernmlctoren. 

In het OT A-rapport worden deze suggesties besproken. 
Over haalbaarheid en betaalbaarbeid is grote twijfel. Bij 
opbergen op aarde moeten we denken aan een veilig
heidsgarantie gedurende tienduizenden jaren. Bij het 
gebruik in kernreactoten wordt niet alle plutonium 
verbruikt en blijft het afvalprobleem daarna even 
ernstig. In Engeland en Frankrijk is het gebruik van 
plutonium in lcernmlctoren (MOx fuel) al jaren onder
werp van onderzoek. In Japan wil men ook in die 
richting verdergaan. Maar voor de bedreiging die 
plutonium heet lijkt het geen oplossing. 

Zeker is wel dat plutonium hoogst giftig is, in 
sommige vormen ontbrandbaar. betrekkelijk gemakke
lijk in een kernbom te verwerken en héél, hééllangle
vend. Plutonium zó opbergen dat alle gevaren verme
den zijn voor nu en in de verre, verre toekomst is ui
terst ingewikkeld. Geen wonder dat één krant, sprekend 
over het OT A-rapport, dat een eerste stap noemde in 
een lang en indringend debat over de vraag hoe de 
'plutonium-geest• weer moet worden teruggestopt in de 
fles. nu de rol ervan is uitgespeeld. 

Hans Horeman 
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VERZWEGEN KERNPROEVEN 

Op 1 december 1993 werd door het Department 
of Energy (DoE) van de VS een aantal geheimgehou
den documenten vrijgegeven over het kernwapen 
programma van de VS. Opzienbarende mededeling was 
dat er 1051 kernproeven zijn geweest, 204 meer dan tot 
nu toe bekend was. 

Dit gegeven heeft weer geleid tot een aantal 
vragen rond de verificatie van een verbod op kernproe
ven. Door een aantal landen wordt verificatie als 
wezenlijk onderdeel gezien van een Algeheel Kernstop 
Verdrag (CTBT). Anders gezegd: die landen willen 
alleen zo'n verdrag als er kan worden geverifiëerd of 
iedereen zich aan het verdrag houdt. Al jaren zijn de 
besprekingen over een CTBT getraineerd omdat de 
verificatie niet mogelijk zou zijn. Vooral de VS hebben 
dat standpunt ingenomen. Nu blijkt dan ineens dat de 
VS 204 kemproeven weet te verzwijgen of ontkennen. 

Van die 204 proeven blijken er 111 door Ameri
kaanse seismologen te zijn gedetecteerd. Die 111 
proeven konden worden achterhaald door seismische 
gegevens na te zoeken en na te kijken of er exact op 
het hele uur een 'aardbeving' werd geregistreerd. De 
andere proeven zijn nog niet gevonden. Deze zijn 
alleen te vinden als het DoE meer gegevens zou 
vrijgeven, o.a. over de sterkte van de kernproeven. De 
(voormalige) Sovjet Unie heeft echter gemeld 1080 
kemproeven te hebben gedetecteerd, dus 29 meer dan 
het DoE nu heeft toegegeven. Die Russische getallen 
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zijn volgens sommigen hoger omdat zij verschillende 
explosies binnen één proef niet als één proef regis
treren. (Of zijn er werkelijk 29 toch nog verzwegen 
proeven?) 

De gegevens die nu zijn vrijgegeven maken als 
gezegd de discussie rond verificatie weer moeilijker. 
Het verbergen van kemproeven zou heel goed mogelijk 
zijn. Landen die reeds een vergevorderd kernwapenpro
gramma hebben zijn misschien in staat heel kleine 
proeven te doen, b.v. voor het nagaan van gedrag van 
onderdelen van kernwapens. Een methode voor het 
verbergen van grote kernproeven die ook al eens is 
geopperd, is het graven van een enorme grot in het 
kernproefgebied. Als de kernproef in die grot wordt 
gedaan worden de seismische golven verzwakt. Ander
zijds is er tegenwoordig een aanvulling op seismische 
metingen. Met commerciële satellieten die rond de 
aarde cirkelen kunnen zó kleine details worden waarge
nomen dat voorbereidingen voor een kernproef zijn 
waar te nemen. Zo zijn de voorbereidingen voor de 
Chinese kemproef in 1993 door zo'n satelliet vastge
legd en werd reeds van te voren gewaarschuwd dat er 
mogelijk een kemproef zou plaats vinden. 

Alles bijeen genomen kijk ik een beetje argwa
nend naar de vrijgegeven gegevens. Is dit een poging 
om een CTBT op de lange baan te schuiven, door 
middel van de discussie rond verificatie en de koppe
ling van een CTBT aan een uitgewerkte verificatie 
procedure, of is het een echte poging tot meer open
heid? Dirk Jan 

VERKLARINGEN VAN OPENBAAR RECHTSBEWUSTZIJN 
AANGEBODEN AAN DE VERENIGDE NATIES 

Op 27 oct 1993 werden aan de Verenigde Naties (VN) in New York miljoenen handtekeningen en 100.000 
Verklaringen van Openbaar Rechtsbewustzijn aangeboden, die ter ondersteuning van het World Court Project (WCP) 
wereldwijd waren verzameld. Bij die gelegenheid werd onderstaande toespraak gehouden door Peter Weiss, Mede
Voorzitter van IALANA (International Alliance of Lawyers Against Nuclear Arrns, juristen tegen kernwapens). 

Dat waarvan u hier en nu getuige bent is een deel 
van een reddingsoperatie. Zo'n veertig jaar geleden zei 
de Britse natuurkundige P.M.S. Blackett: "zodra een 
natie haar veiligheid baseert op een absoluut wapen, 
zoals de atoombom, wordt het psychologisch nodig om 
te geloven in een absolute vijand". 

Het omgekeerde van de verhelderende stelling 
blijkt even juist: het was de gerechtvaardigde vrees 
voor een absolute vijand, zoals het Nazi-gevaar, die 
mensen als Albert Einstein, Leo Szilard en Enrico 
Fermi, wier waardensysteem diametraal stond tegen
over bet ontwikkelen van onbeperkte massavernieti
gingswapens, ertoe bracht de risicovolle weg op te 

gaan naar het vervaardigen van het absolute wapen. 

Na de nederlaag van de As-mogendheden, zo 
legde Blackett uit, moest een nieuwe absolute vijand 
worden bedacht om het voortdurend vertrouwen te 
rechtvaardigen dat de Verenigde Staten van Amerika en 
bun gealliëerden stelden in een wapen dat technisch 
absoluut en absoluut immoreel en illegaal was. Nu is 
die vijand ook weer verdwenen, maar een verbond met 
de duivel is moeilijk te verbreken; je kunt niet ophou
den te dansen als je eenmaal de rode schoenen hebt 
aangetrokken. 

Vanaf prehistorische tijden is het afslachten van 
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onschuldigen veroordeeld als de grootste misdaad 
tegenover God en gemeenschap. Maar er is die scha
duwzijde van de menselijke natuur die de macht om te 
vernietigen verwart met de macht om het goede te 
doen. "Vertrouw ons maar", zeggen de militaire 
strategen, "we zullen kernwapens alleen gebruiken als 
een laatste redmiddel, en alleen tegen agressors en 
terroristen". Is vertrouwen ooit zo misplaatst geweest 
in de lange geschiedenis van menselijke feilbaarheid? 

Het World Court Project is bedoeld als helpende 
hand naar de 'bezitters' van kernwapens om tot hun 
betere natuurlijke aard te komen en naar 'niet-bezitters' 
van kernwapens om zich te realiseren hoe gelukkig zij 
zijn. 

President Clioton toonde de verwarring van de 
'bezitters' in zijn recente toespraak tot de VN toen hij 
de vergelijking van President Kennedy inriep, van 
kernwapens met het zwaard van Damocles dat boven de 
hoofden hangt van de mensheid en daarop doorging 
met de belofte dat zijn regering zou pogen om ze veilig 
op te sluiten in een kluis. Laten we goedkeuren dat hij 
de afschuwelijke aard erkent van deze instrumenten van 

ntOOPS AT OPERA nON DUSTER. NEVADA TEST SITE, USA, NOVEMBER I, 19SI. 
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mega-doding, maar laten we hem en alle andere 
vootstanders van "nucleaire afschrikking" -een waan
zinnige term zonder weerga- eraan herinneren dat 
afgesloten kluizen kunnen worden ontsloten. President 
Reagan trof beter doel, toen bij -gedurende een kort 
moment, totdat de 'realisten' hem tot de orde riepen
instemde met het pleidooi van President Gorbatsjov in 
Reijijavik, dat kernwapens van het aanschijn van de 
aarde verwijderd zouden moeten zijn voor het einde 
van deze eeuw. 

Het World Court Project allám kan dat resultaat 
niet bewerkstelligen. Maar, door de wet over kernwa
pens te verduidelijken zal bet wel helpen om de aan
dacht van de besluitnemers weer te concentreren op 6m 
van de enonne problemen van deze eeuw, dat uit bun 
bewustzijn dreigde weg te slippen. De miljoenen 
handtekeningen uit vele landen die vandaag aan de VN 
worden aangeboden getuigen van het feit dat, ook nu 
weer, de wereldburgers op hun leiders vóórlopen. 
Laten we hopen dat de leiders zullen volgen! 

bron: IALANA Newsletter, dec 1993 
vertaling Hans Horeman 

WE WANT WORLD PEACE 

STEMGEDRAG IN DE VN 

In het blad Disannament Times (DT) van 21 december 1993 wordt teruggekeken op de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties (AV/VN) en vooral gelet op het stemgedrag van de landen bij diverse resoluties over 
internationale veiligheid en ontwapening, die op 16 dec aan de orde kwamen. Van de 41 resoluties die werden 
ingediend, werden er 23 zonder stemming (dus met consensus) aanvaard en 18 in stemming gebracht. Het hoofdartikel 
van DT meldt al in de titel dat de stemmingen, paradoxaal genoeg, zowel een toenemen van consensus als een verbreden 
van de Noord-Zuid kloof weerspiegelen. Over die paradox van grotere instemming enerzijds en sterkere tegenstelling 
N-Z anderzijds zullen we hier iets uit DT overnemen en laten zien. 
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De grotere consensus concentreerde zich heel 
duidelijk rond het centrale wapenbeheersing thema: 
kernwapens. Een resolutie ter ondersteuning van 
onderhandelingen voor een algeheel teststop verdrag 
(CTBT) en een andere die vraagt om onderhandelingen 
voor uitbanning van de produktie van splijtbaar materi
aal voor wapen doeleinden werden, voor het eerst in 
lange tijd, zonder stemming aangenomen. Sukses bij 
beide onderhandelingen zou geweldig gunstig zijn voor 
de toekomst van het Non-Proliferatie verdrag (NPT). 

De groeiende Noord-Zuid kloof kan worden 
teruggevoerd op zorgen bij het Zuiden -vooral de meer 
geïndustrialiseerde landen- dat de wapenbeheersing 
gebruikt zal worden om de overdracht van technologie 
te beperken en daarmee de industrialisatie en ontwikke
ling hinderen. Over kwesties van veiligheid concen
treert zich de verdeeldheid rond de Zuidelijke vrees dat 
de Veiligheidsraad té veel macht krijgt ten koste van de 
A V /VN. Dit kwam het duidelijkst tot uiting bij de 
stemming over de Noordelijke resolutie voor interna
tionale veiligheid, waarbij de Veiligheidsraad en het 
document 'Een Agenda Voor Vrede' de meeste nadruk 
kregen; er kwam bijna geen steun uit de ontwikkelings
landen. 

Sommige aangenomen resoluties maken goede 
voortgang mogelijk bij onderhandelingen over over 
ontwapening. Naast het al genoemde CTBT en uitban
nen van produktie van splijtbaar materiaal, was er ook 
consensus over het versterken van de conventies over 
Biologische Wapens en Inhumane Wapens. Ook de 
resolutie die oproept tot een moratorium voor het 
exporteren van landmijnen -een heel nieuw thema
werd bij consensus aangenomen. Maar een ander nieuw 
thema -het verzoek aan het Internationaal Hof van 
Justitie om een adviserend oordeel te vellen over de 
legaliteit van het gebruiken van en dreigen met kernwa
pens- werd onder intense druk van de Westerse kern
wapenstaten ingetrokken. De indieners van de betref
fende resolutie (Zuidelijlce Niet-Gebonden Landen) 
drongen dit jaar niet aan op stemming, maar hielden 
zich het recht voor met het thema later terug te komen. 

Er waren nog een aantal andere tegenslagen, 
meestal als gevolg van de sterkere Noord-Zuid tegen
stelling. Ook het ontwerp voor de conventie over 
Chemische Wapens werd ingetrokken in verband met 
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onenigheid over technologie overdracht. Over techniek 
en wetenschap werden 2 ontwerpen ingediend, die met 
elkaar wedijverden. Noch samenvoeging tot compro
mis, noch consensus over enig ontwerp kon worden 
bereikt. Ondanks de bovengemelde consensus leiden 
resoluties over kernwapens nog steeds tot verhitte dis
kussie. Hoewel de VS (Verenigde Staten van Amerika) 
en het VK (Verenigd Koninkrijk) in aug 1993 instem
den in het consensus besluit om de AmenderingsConfe
rentie (AC) van het PTBT (gedeeltelijk teststop ver
drag) voort te zetten, keerden ze op hun schreden terug 
en stemden nu tegen de resolutie die die AC/PTBT 
ondersteunde. De 3 Westers kernwapenstaten blijven 
zich verzetten tegen de resolutie die oproept om aan 
niet-kernwapenstaten veiligheidsgaranties te geven 
gebruik van een dreiging met kernwapens. Zelfs 
Rusland die altijd 'vóór' had gestemd, zwaaide nu om 
naar 'onthouding'. 

De VS voeren nog steeds de andere kernwapensta
len aan in het verzet, dat zich uit door meestal te 
stemmen in de minderheid. Bij de 18 resoluties die in 
stemming werden gebracht, stemde de VS slechts 4x 
'vóór'. gevolgd door het VK met 7x en Frankrijk met 
8x. Omdat Rusland nu vaker met de Westerse kernwa
penstaten meestemt. vertoont China met 1Sx nu de 
meeste 'vóór' -stemmen. De VS stemt ook het vaakst 
'tegen' (7x) van de kernwapenstaten. Van de S resolu
ties waarbij 4 of minder 'tegen'-stemmen of 'onthou
ding•en voorkwamen waren de VS er 4x bij. De VS 
gaven als enige een 'tegen' -stem bij 2 resoluties, 
waaronder de door de Niet-Gebonden (Zuidelijke) 
landen ingediende resolutie over internationale veilig
heid; 45 meest Noordelijke landen onthielden zich van 
stemming. 

Als ik me afvraag wat dat alles betekent, kom ik 
tot de volgende veronderstelling. Het lijkt erop dat 
vooral de VS, maar zeker ook het VK en Frankrijk, 
zichzelf zien in een politieagent funktie. Deze landen 
gaan ervan uit dat ze gerechtigd zijn tot het bezit van 
kernwapens en dat ze via dreiging ermee tot taak 
hebben te verhinderen dat andere landen ook kernwa
pens in bezit krijgen. Dat uit zich in hun non-prolifera
tie beleid, dat niet is gebaseerd op totale uitbanning 
van kernwapens, maar slechts op een 'wij wel, zij 
niet'-instelling. Het uit zich ook in hun vrees dat een 
adviserende uitspraak van het mvJ de rechtvaardiging 
onder hun status als kernwapenstaat wegslaat. Maar als 
mijn veronderstelling juist is. dan is de enige goede 
vraag die wij ons in Nederland moeten stellen of onze 
politieke opstelling dat idee van de VS (en het VK en 
Frankrijk) moet ondersteunen. Als wij werkelijk willen 
streven naar een kernwapenvrije wereld zullen wij ons, 
naar mijn mening, tegen het idee moeten verzetten en 
zeker veel vaker en onafhankelijker instemmen met wat 
het merendeel van bet Zuiden, hijv de Niet-Gebonden 
Landen, wél wil. Hans Horeman 
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EEN TWEE-SPOREN BENADERING 
De beste manier om snel tot een CTBT te komen 

In Disannament Times van 21 dec 19931azen we een analyse door William Epstein geschreven, onder de lange 
titel: 'De AmenderingsConferentie PTBT is de beste manier om snel een CTBT te bereiken en om het NPT te helpen'. 
Epstein is voorzitter van de redactieraad van Disannament Times. Hij heeft bij de Verenigde Naties (VN) gewerkt als 
'Director of Disarmament'. Hier volgt de vertaling. 

Vorige zomer werden hoge verwachtingen ver
wekt tot een spoedig algeheel teststopverdrag (CTBT) 
te kunnen komen, toen de Verenigde Staten (VS) 
instemde om onderbandelingen voor zo'n spoedig 
verdrag te beginnen. Deze verwachtingen werden 
ernstig verstoord tijdens de lopende zitting dit najaar 
van de Algemene Vergadering van de VN (AV/VN), 
toen de VS die steun bleek te beperken. 

De hoge verwachtingen werden gewekt op 10 aug 
1993, toen de VS de jarenlange tegenstand opgaf tegen 
onderhandelingen voor een CTB (Comprehensive Test 
Ban) en zich bij de andere landen in de Conference on 
Disarmament (C.D. in Genève) aansloot in een besluit 
met algemene instemming om in jan 1994 onderhande
lingen voor het CTB- verdrag te beginnen. Op precies 
diezelfde dag sloot de VS zich in New Y ork ook aan 
bij een consensus besluit van een speciale bijeenkomst 
van de landen die het gedeeltelijk teststopverdrag 
(PTBT) van 1963 hebben ondertekend, bijeengeroepen 
door de president van de PTBT AmenderingsConferen
tie (AC/PTBT), Ali Alatas, Indonesië, om een CTB na 
te streven in zowel de AC/PTBT als de C.D., in een 
"wederzijds elkaar ondersteunende en aanvullende 
wijze". 

Deze verwachtingen werden twijfelachtig gemaakt 
door de VS vertegenwoordigers in de lopende zitting 
van de AV/VN. 
* Thomas Graham, de huidige directeur van het VS 

bureau voor wapenbeheersing en ontwapening 
(ACDA) verklaarde in october dat de ingewik
keldheid van de verificatie vertragingen van de 
onderbandelingen zouden veroorzaken en dat de 
meest reeële peildatum voor het bereiken van een 
CTBT 30 sept 1996 was. Hij voegde eraan toe dat 
"het niet zo'n goed idee is om de amenderings
conferentie te laten voortgaan". 

* Toen door de Eerste Commissie (van de A V /VN) 
op 16 nov 1993 de resolutie over de amenderings
conferentie werd aangenomen, zei ambassadeur 
Stephen Ledogar als verklaring voor het tegen de 
resolutie stemmen van de VS, dat de ameode
ringsconferentie al in jan 1991 had plaatsgevon
den en "diezelfde maand was afgesloten". Hij 
voegde eraan toe dat de VS de AC/PTBT niet 
beschouwde als "een geschikt forum voor onder
handelingen over een CTBT" en de resolutie niet 
als "dienstig" zag. 

Anderzijds verwelkomde de ambassadeur van 
Indonesië Nugroho Wisnumurti, die sprak namens zo'n 
100 Niet-Gebonden landen, het met consensus aanne
men van de resolutie die de onderhandelingen in de 
C.D. over een spoedig CTBT ruggesteun gaf, en die 
voor het eerst niet alleen door de VS was ondersteund 
maar ook mede ingediend. Hij riep op om het verdrag 
(CTBT) af te sluiten "vóór het einde van de 1994-
zitting" en zei dat het afsluiten ervan "de uitkomst van 
de Non-Prolifcntie verdrag (NPT) verlengingsconfe
rentie (EC/NPT) in 1995 beslissend zou beïnvloeden". 

De moeilijkheid blijft echter, hoe zeker te maken 
dat een CTBT wordt afgesloten vóór die verlengings
conferentie (EC/NPT), die in april en mei 1995 zal 
w,orden gehouden. Het is duidelijk dat de Niet-Gebon
den landen {NGL). die een grote meerderheid vonnen 
van de ondertekenaars van het NPT, een CTBT willen 
zien afgesloten alvorens te beslissen over de verlenging 
van het NPT in 1995 en niet tevreden zijn met wachten 
tot september 1996. Al sinds de 4e herzieningsconfe
rentie van het NPT in 1990, hebben de NGL herhaal
delijk gewaarschuwd dat een CTB eerst bereikt moest 
zijn alvorens er enige "belangrijke verlenging" van het 
NPT zou kunnen zijn. In persoonlijke gesprekken 
hebben velen van hen gezegd dat ze, tenzij tegen de 
tijd van de verlengingsconferentie van 1995 een CTBT 
is afgesloten, die conferentie zouden gaan verdagen of 
alleen akkoord zouden gaan met een voorlopige verlen
gingsperiade van bijv. 2 jaar, hangende het bereiken 
van .een CTBT. 

Gezien het klimaat waarin de nucleaire non
proliferatie risico's loopt, zou het van het grootste 
belang zijn om de snelste weg te bewandelen om een 
CTBT te bereiken vóór de EC/NPT van 1995. De 
enige weg die zekerheid biedt dat dit kan worden 
gedaan is door samenwerking tussen de C.D. (Confe
rence on Disarmament) en de AC/PTBT (amenderings
conferentie), zoals op 10 aug 1993 werd overeengeko
men door de deelnemende landen aan het PTBT en 
werd herhaald in de A V /VN resolutie 48/69 over die 
ameoderingsconferentie. 

Het is niet gemakkelijk om de redenen te begrij
pen waarom de VS iedere ondersteunende rol van of 
door de AC/PTBT wenst uit te sluiten. De C.D. heeft 
zeker meer ervaring bij het onderhandelen over verdra
gen en over vraagstukken van verificatie van naleving. 
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41 COUNTRIES 
PROPOSE A TREATY 

TO END UNDERGROUND 
NUCLEAR TESTS. 

Bovendien, China en Frankrijk, die het PTBT niet 
hebben ondertekend, zijn wel lid van de e.D. en 
kunnen daar aan de onderhandelingen deelnemen. 
Hoewel zij zich aansloten bij de consensus resolutie 
48170 over onderhandelingen in de e.D. voor een 
CTBT, is het helemaal niet duidelijk wat hun uiteinde
lijke stellingname zal zijn. Bovendien, ieder van de 
huidige actieve 37 leden van e.D. (die kan worden 
vergroot tot 60) heeft het veto-recht over zowel proce
durele als inhoudelijke kwesties, die de onderhandelin
gen kunnen beïnvloeden of vertragen met het gevolg 
van verlies aan voortgang. 

Het lijkt duidelijk dat er diverse, besliste voorde
len zijn om de gemakkelijker en meer belovende 
benadering van de amendering te gebruiken in de 
Ae/PTBT, terwijl de meer gedetailleerde en moeilijke 
onderhandelingen over een CTBT doorgaan in de e.D. 

Eerstens zou dat omzeilen, wat een lange en 
complexe onderhandeling wordt, indien de vraag van 
het definiëren van een kemproef daar wordt gesteld. 
Heel serieuze beschouwingen daarover worden al in 
Washington bediscussiëerd. Sommige groepen in het 
Pentagon en in de kernwapenlaboratoria oefenen druk 
uit om bepaalde kleinere kernproeven voort te zetten, 
zoals micro experimenten met kernfusie, laboratorium 
kernproeven of magneto-hydrodynamische proeven. 
Iedere poging om zulke proeven uitdrukkelijk uit te 
sluiten van een eTB geeft vrijwel zeker ernstige 
problemen voor de onderhandelingen in de e.D. 
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Aan de andere kant kan de zaak gemakkelijk in de 
amenderingsconferentie worden behandeld. Omdat het 
voorgestelde amendement op het PTBT simpelweg 
vooniet in het toevoegen van een eenvoudig protocol 
waarbij alle ondergrondse kernproeven worden verbo
den, en omdat het huidig PTBT een kernproef niet 
nader definiëert, hoeft de vraag van de definitie hele
maal niet te worden beschouwd op de Ae/PTBT. Dus, 
als de aan het PTBT deelnemende landen daartoe 
besluiten, kan het amendement snel worden aangeno
men in één of twee bijeenkomsten. 

Tweedens, iedere beslissing in de e.D. moet 
genomen worden met consensus van alle leden, terwijl 
het amenderingsproces slechts een eenvoudige meerder
heid vereist van de aan het PTBT deelnemende landen, 
mits dat de drie regeringen insluit waarbij het verdrag 
is gedeponeerd: de VS, Rusland en het Verenigd 
Koninkrijk. 

Ten derde, zodra het amendement is geratificeerd 
door een eenvoudige meerderheid ( 61) van de verdrags
partners, inclusief de drie depositarissen, wordt het 
automatisch bindend voor alle deelnemende landen, 
inclusief die landen die niet deelnemen aan het Non
Proliferatie verdrag (NPT), zoals Argentinië, Brazilië, 
India, Israël, Pakistan en Oekraïne. 

Door de benadering te kiezen van de amendering 
van het PTBT kan een eTBT bereikt worden op ieder 
moment voordat de verlengingsconferentie van het NPT 
wordt bijeengeroepen, zelfs nog in 1994 als de deelne
mers aan de amenderingsconferentie dat verkiezen. 

Deze benadering zou op geen enkele wijze de 
e.D. hinderen bij de onderhandelingen over óf een 
totaal nieuwe tekst voor een CTBT óf additionele 
protocollen die voorzien in maatregelen voor verificatie 
van naleving en die, na te zijn overeengekomen, ook 
snel kunnen worden toegevoegd door een eenvoudige 
meerderheidsbeslissing aan de al eerder geamendeerde 
tekst die het PTBT in een eTBT omzette. 

Door het in samenwerking vervolgen van de twee
sporen benadering kan een eTBT worden bereikt vóór 
het houden van de verlengingsconferentie van het NPT 
in 1995 en daarmee minstens een belangrijke verlen
ging van het NPT goed zekerstellen. En, de e.D. kan 
de tijd nemen, hoeveel er ook nodig moge zijn, om 
overeenstemming te krijgen over universele en effektie
ve verificatie maatregelen. Op deze manier kan een 
eerdere CTB snel worden bereikt en zouden zowel de 
verlenging van het NPT als het algehele proces van de 
nucleaire ontwapening grotelijks worden vergemakke
lijkt. 

vertaling Hans Horeman 


	0 copy
	1
	2
	3 copy
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

