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KERNINFO nummer 5 

IN MEMORIAN 

Dit wordt het eerste nummer van 
Kerninfo zonder Hans. Hans is 14 juni 
1994 thuis overleden. Voor mij en ik 
neem aan ook voor veel anderen een 
enorme schok. Hans is voor de tijd dat 
ik met hem heb samengewerkt een 
inspirerende kracht geweest met een 
energie, inzet en overtuiging waar ik 
soms jaloers op was. Het is door zijn 
inzet en vasthoudendheid dat de 
Nederlandse Kernstop Coalitie is 
ontstaan en het is ook zijn inzet dat 
Kerninfo is ontstaan. Zijn overlijden 
zijn beslissing geweest, samen met Joke 
en de kirideren. 

TER INLEIDING 

Dit nummer van Kerninfo is wat 
dunner dan gewoonlijk. Dat komt door 
de tijd dit gestoken is in het afmaken 
van Hans werk. Het zal een hele toer 
worden om dit blad gaande te houden en 
ook van voldoende kwaliteit te laten 
blijven. Als overgebleven redactielid 
zou ik een oproep wW.en doen aan 
mensen die zich in willen zetten dit 
periodiek voort te laten bestaan. Het is 
bijzonder belangrijk om in het komend 
jaar goede (feitelijke) informatie te 
verspreiden over kernwapens, kern
energie en verbonden kernproblemen in 
de breedste zin. Inzetten kan betekenen 
samen de redactie gaan vormen, 
schrijven van artikelen, helpen met 
plakken, graag jullie reactie. 

Betalingen. Een eeuwig 
terugkerend onderdeel van deze 
inleidingen. Dit blad is volledig 
afhankelijk van de aktiviteit van de 
lezers, er is geen tijd en geld om 
acceptgirokaarten uit te sturen. Er zijn 
nog altijd lezers die nog in '93 en in '94 
hebben betaald. Die adressen zijn 
herkenbaar aan een kode op het 
adreslabel. Niet betalers 1n '93 en '94 
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hebben een kode 'nc', neem svp de 
moeite daaraan wat te doen. De mensen 
die wel in '93 hebben betaald maar niet 
in '94 hebben een kode 93, ook hier het 
verzoek snel te reageren. Er zijn ook 
adressen met een kode 'ex' 
(ruilabonnement), 'cc' (ter informatie) 
of'?' (men wist nog niet of men een 
abonnement wilde). Die lezers mogen 
natuurlijk best betalen, vooral de lezers 
met een kode'?'. 

Adres. Het redaktie adres is nu 
veranderd: Kerninfo, Herenstraat 9. 
6701 DG Wageningen. Dit is ook het 
nieuwe adres van de Nederlandse 
Kernstop Coalitie. Op de omslag staat 
i.v.m. de PTT nu nog het oude adres. 

Dit nummer bevat 3 artikelen. De 
stand van zaken van de 
onderhandelingen over een alomvatted 
kernproeven verbod, een cynisch 
artikel over het hergebruik karakter 
van de kernindustrie en een artikel over 
het gebruik van verarmd uranium. 

Neem en lees Dirk Jan 

EEN CTBT IN 1994? 

De tweede sessie van de ontwapeningsconferentie (CD) in Genève, welke zich 
bezighoudt met een algeheel kernproeven verbod (CTBT), is 1 juli afgelopen. De 
tweede sessie eindigde 1n een teleurstellende situatie. De voorzitter van de ad hoc 
commissie vooreen kernproevenstop ( CTBT), de Mexicaanse ambassadeur Mar1n Bosch, 
slaéigde er niet in om een concept CTBT voor te leggen en mee te geven aan de 
onderhandelingsdelegaties. Zo'n voorstel hadalsleidraad kunnen worden gebruikt voor 
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de derde sessie om het proces om tot een CTBT te komen te bespoedigen. Tijd voor een 
nabeschouwing en een vooruitzicht. Er rest in 1994 nog een derde sessie lopend van 
25 juli tot 7 september. 

Het CTBT en het NPV 

Het niet op tijd klaar zijn van een 
CTBT zou gevolgen kunnen hebben voor 
de conferentie over de verlenging van 
het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) die 
17 april 1995 begint. De uitkomst van 
die conferentie is deels afhankelijk van 
het beëindigen van kernproeven en 
(kern)ontwapeningsinspanningendiede 
erkende kernwapenstaten hebben 
geleverd in de afgelopen 25 jaar. 

De Verenigde Staten (VS), Groot 
Brittannië (GB), Rusland en Frankrijk, 
de NAVO en andere staten streven naar 
onvoorwaardelijke en onbeperkte 
verlenging van het NPV. Een grote 
groep van voornamelijk nietgebonden 
landen zouden het NPV willen verlengen 
met een beperkt aantal perioden 
gekoppeld aan te realiseren 
ontwapeningsdoelen. Een aantal landen 
die zich niet bij het NPV hebben aan
gesloten beschouwen dat verdrag als 
discriminerend en een ongewenste 
inmenging in hun binnenlandse aange
legenheden. 

Een CTBT afgesloten voor april 
1995 bevordert volgens ander landen 
juist het positieve klimaat en geeft de 
NPV conferentie de beste kans van 
slagen, niet alleen met betrekking tot de 
verlengingaduur maar ook voor verdere 
nucleaire ontwapening. Als de CTST
onderhandelingen nog gaande zijn 
tijdens de verlengingaconferentie is de 
kans op dat verdrag lager als tot een 
onbeperkte verlenging van het NPV 
wordt besloten. 

GB en Frankrijk maken zich 
openlijk geen zorgen over het niet 
bereiken van een CTBT voor april 1995. 
Zij gaan zelfs verder en passen een 
omgekeerde koppeling toe: als een 
CTBT voor april 1995 is bereikt is dat 
geen garantie voor onbeperkte 
verlenging van het NPV. En dat laatste 
is natuurlijk normaal omdat de verlening 
juist het onderwerp van de NPV ver
lengingsconferentie is. 

Sommige staten pleiten voor een 
goed (CTBT} verdrag, een verdrag dat 
helemaal is uit onderhandeld met een 
adequaat verificatie regime, in plaats 
van een snel verdrag. Dat is natuurlijk 
een goed streven, maar verbergt een 
valse tegenstelling. 

Ten eerste komt het streven naar 
een CTBT niet uit de lucht vallen. Het 
gedeeltelijk kernproefverdrag (PTBT) , 
uit 1963, is ontstaan uit het streven 
naar een CTBT. De relevante politieke 
en technische overwegingen rond een 
CTBT moeten in de afgelopen 31 jaar 
toch wel op tafel zijn gekomen, en er zou 
gesteld kunnen worden dat het nu toch 
zeker de tijd is om pragmatisch te werk 
te gaan om tot een CTBT te komen. 

Ten tweede ligt een gedeelte van 
de ngoedheidn van een CTBT ook in de 
timing daarvan. Het is zeker niet goed 
om te vroeg een slecht CTBT te hebben, 
maar het is ook niet goed om nu alle tijd 
te nemen een alles omvattend CTBT te 
hebben zonder het NPV 
verlengingsproces in de gaten te 
houden. 
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CTBT onderhandelingslmopen 

In het onderhandelingsproces 
hebben een Zweeäs en een Australisch 
CTBt concept, een belangrijke rol 
gespeeld in de gesprekken. Een concept 
CTBT verdrag was door Marin Bosch 
belooft voor het einde van de tweede 
sessie van de CD zo dat de delegaties in 
de derde sessie met instructie van hun 
regeringen gericht verder konden 
onderhandelen. 

Het meest tastbare resultaat voor 
een CTBT dat nu voor ligt 1s een 
verzameling van 16 artikelen waarvan er 
drie zijn ingevuld. De drie ingevulde 
artikelen zijn echter de standaard 
clausules betreffende ondertekening. 
ratificatie en authentieke teksten 
(vertalingen). De artikelen over de 
verdragsbewaarder (de secretaris 
generaal van de VN) en status van de 
protocollen bevatten ieder één witte 
vlek. M.b.t. tot de inwerkingtreding 1s 
er een tekst met 8 varianten en zeker 40 
verschillende mogelijkheden. Er 1s een 
vier pagina dik schema van organisatie 
mogelijkheden. 

Alomvattendbeid 
Veel onderhandelaars zijn voor 

een eenvoudige bewoording die iedere 
kernwapenexplosie en ieder andere 
kernexplosie verbieden in iedere 
omgeving. De alomvattendbeid verbergt 
echter een ander debat. Dat debat gaat 
over welke laboratorium activiteiten nu 
wel of niet binnen het verdrag vallen. 
Hier gaat het om landen die een CTBT 
als non-proliferatie regeling zien en 
landen die een CTBT als bijdrage zien 
tot kernontwapening. Veel staten 
vrezen dat een te specifieke definitie 
van kernproeven het CTBT proces 
vertraagt, aan de andere kant leidt een 
onduidelijke tekst tot het 
vooruitschuiven van problemen. 

Vreedzame kernexplosies. 
Behalve China wil geen van de 

deelnemende landen nog vreedzame 
kernexplosies. 

Hydranucleaire experimenten. 
Deze proeven kunnen in 

laboratoria worden gehouden en dragen 
bij tot kernwapen ontwikkeling. Echter 
geen van de experimenten die in deze 
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categorie vallen is voldoende om een 
kernwapen te maken. Controle op deze 
proeven zou betekenen dat er een bij
zonderindringend verificatieregime zou 
moeten worden opgesteld. 

Hydranucleaire proeven 
Hier gaat het om explosies van 

zeer kleine omvang (2-50 kilogram) en 
gaat het om installaties die bij voorkeur 
in bestaande kernproefgebieden zouden 
worden gevestigd. Het debat gaat hier 
eigenlijk over een drempel
teststopverdrag (TTBT) of een alom
vattend kernproeven verbod (CTBT). 
Voorzowel hydranucleaire experimenten 
als proeven geldt dat het opsporen van 
deze proeven controle tot in de 
laboratoria met zich meebrengt, wat dus 
zeer moeilijk en kostbaar is. 

Veillgheidsproeven 
GB en FrankriJ"k zijn hier de 

landen die nog steeds proeven willen 
nemen met als argument de veiligheid 
van de kernlading. 

Voorbereidingen tot kernproeven 
Het Australische voorstel bear

gumenteert dat detectie van voorberei
ding voor kêrllproeven technisch moei
lijk 1s en rechtskundig onnodig is. Het 
Zweedse-CTBT voorstel omvat juist de 
detectie van voorbereidende activiteiten 
voor kernproeven. Binnen de ver
gadering is hier de consensus dat de
tectie van voorbereiding niet in de 
uiteindelijke CTBT verdragtekst komt 
maar dat de verschillende verificatie 
mogelijkheden voorbereiding tot het 
nemen van een kernproef wel degelijk 
dekken. 

Sluiting van kernproefgebieden 
Sluiting, opruimen van veront

reiniging en herstel van landrechten 
van inheemse volkeren op wier gronden 
kernproeven zijn gehouden wordt op dit 
moment niet als haalbaar gezien. Dat 
komt voornamelijk omdat de erkende 
kernwapenstaten hier dwars liggen. 
Voorstanders van sluiting van de 
kernproefgebieden, Iran en veel niet 
gebonden landen, willen met sluiting 
van kernproefgebieden ook de weg naar 
hydranucleaire experimentenenproeven 
afsnijden. 
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Inwerkingtreding van het CTBT 
Hier wordt voornamelijk een 

getallenspelletje gespeeld om hoeveel 
en/of welke kernwapenstaten 
ondertekend moeten hebben I welke 
groep( en) van landen verder 
ondertekend moeten hebben. Op dit 
moment zijn er geen duidelijke 
alternatieven die een voorkeur hebben. 

Controlerend orgaan 
Welk orgaan de naleving van het 

verdrag gaat controleren is ook niet 
geheel duidelijk. Waarschijnlijk wordt 
een controlerend buro in Wenen 
gevestigd om zo gebruik te kunnen 
maken van de aanwezige expertise van 
het Internationaal Atoom Agentschap 
( IAEA). Ook is het mogelijk dat het 
IAEA de controle op zich gaat namen. 

Het besturend orgaan is ook nog 
onderwerp van onderhandeling. Het 
gaat hierom of dat nodig is en of er 
kernwapenstaten permanent zitting in 
moeten hebben. Voor veellanden is een 
kopie van de Veiligheidsraad situatie 
niet acceptabel, anderzijds menen de 
kernwapenstaten recht te hebben op en 
zetel omdat zij de grootste inspanning 
leveren ( •• ) • Om alle problemen te 
vermijden heeft Japan het voorstel 
gedaan om geen besturend orgaan in te 
stellen. 

Geld 
Bij een aantal van de keuzes 

spelen zeer duidelijke financiële 
overwegingen mee. ZO heeft een 
uitgebreid verificatieregime meer kosten 
dan een beperkt regime en is de 
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vestiging van een controlerend buro ook 
goedkoper in Wenen dan ergens anders. 

Besluit 

Het niet hebben van een concept 
CTBT is een groot gemis. Dat verhoogt 
de kans dat de derde sessie voort zal 
kabbelen zonder tastbaar resultaat en 
dat verhoogt weer de kans op het 
mislukken vn de NPV verlengings 
conferentie. Het is dan ook van groot 
belang de Nederlandse politiek wakker 
te schudden. Zowel het CTBT als het 
NPT zijn te belangrijk om over te laten 
aan ambtenaren. 

Bron: Acronym summary No. 2, July 
1994 

REACTOR RE!NCARNATIE 

J. Robert Oppenheimer I de baas van het Manhattan Project, citeerde uit de 
Hindu literatuur by het aanschouwen van de eerste test van een kernwapen. "Nu ben 
ik. de brenger van de dood, de vernietiger van de wereld". Hij realiseerde zich 
waarschijnlijk niet dat eens kernreactoren zouden reïncarneren, naar Hindu gebruik. 
Reïncarnatie is volgens Hindoes afhankelijk van het falen van het leiden van een goed 
leven (alleen heiligen zijn bevrijd van de cyclus van geboorte en dood) , 
reactorprogramma's vormen daarop geen uitzondering, als de programma's slecht zijn 
wordt het programma gestraft met beëindiging (dood) , waarna het weer in een andere 
vorm terugkomt (geboorte) • 

De meest gebruikelijke 
drukwaterreactor in kerncentrales is 
ontstaan uit een ontwerp voor een 
scheepsreactor. De eerste reactor in 
Shippingport, Pennsylvania, ontstond 

nadat het eigenlijke programma voor 
kernaandrijving voor een vliegdekschip 
in 1953 werd gestopt door het Pentagon. 
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Gasgekoelde reactoren 
HetAmerikaanseMHTGR (Modular 

High Temperature Gas-cooled Reactor) 
reactorprogramma is een zelfde 
voorbeeld. De MHTGR is een gas 
gekoelde kerncentrale. Het 
oorspronkelijke idee was van Edward 
Teller voor een inherent veilige reactor. 
Een eerste ontwerp werd gebouwd in 
Fort St. Vrain en kwam op de 
vuilnishoop nog voordat de reactor in 
bedrijf was. Dit ontwerp kwam terug als 
de MHTGR in de tachtiger jaren voor de 
produktie van tritium voor het 
Amerikaanse kernwapenarsenaal. Omdat 
de koude oorlog voorbij is en de behoeft 
aan tritium voor kernwapens afneemt als 
gevolg van afspraken over 
wapenvermindering was ook dit stadium 
teneinde. De MHTGR kwam echter terug 
als "dual-purpose" reactor om plutonium 
( Pu) te "verbranden" en toch wat 
tritium te produceren. Zoals het er nu 
naar uitziet wordt het MHTGR 
programma van het overheidsbudget 
afgevoerd. General A tornies heeft echter 
als voorstel om in de CIS een MHTGR te 
bouwen met financiële hulp van de 
Verenigde Staten. Blijkbaar geven 
gereïncarneerde reactoren leven aan 
gereïncarneerde cheques. 

Kweekreactoren 
Na de tweede wereldoorlog werd 

gedacht dat uranium schaars zou 
blijven. Er werd gezocht naar reactoren 
di,e uit uranium-235 Pu konden 
produceren en zo een cyclus op te 
zetten die schier eindeloos zou zijn. 
Over de hele wereld zijn er, 
vruchteloze. pogingen gedaan om deze 
kweekreactortechnologie onder de knie 
te krijgen. Het favoriete ontwerp 
gebruikt natrium als koelmiddel. 
natrium explodeert zodra het in contact 
komt met lucht of water, 
natriumbranden zijn nagenoeg 
onblusbaar. En toch, Kalkar is voorgoed 
dicht, Superphenix is dicht, maar word 
nu tocht heropend als Pu verbrander en 
Japan wil nog steeds een kweekreactor 
operationeel krijgen in Rokkashomura. 
Kweekreactoren zijn ook nog eens 
proliferatiegevoelig, er is maar 5 kilo Pu 
nodig voor een bom. 

In het begin van de jaren 80 was 
het Amerikaanse kweekreactor (Light 
Metal Fast Breeder Reactor, LMFBR) 
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programma dood, dachten 
tegenstanders. Het LMFBR programma 
kwam helaas terug als ALMR (Advanced 
Light Metal Reactor) om Pu te 
verbranden. Een ontwerp eens bedoeld 
om Pu te produceren nu voor het 
vernietigen. • • Desgewenst kan dat 
natuurlijk ook weer veranderd worden 
in produceren. 

Om het te veel aan "militaire" Pu 
te kunnen vernietigen heeft het 
Lawrence Livermore laboratorium voor 
gesteld om een ondergrondse 
kerncentrale te maken waar met behulp 
van 1 kiloton explosies elektriciteit 
wordt gegenereerd. Zo'n reactor heeft 
zo'n 20.000 explosies nodig om evenveel 
te produceren als een gemiddelde 
kerncentrale. Dit programma zou zo'n 20 
miljoen explosies vragen om het 
equivalent van het huidige Amerikaanse 
kerncentrale park te kunnen genereren. 
Het voorstellijkt nu dood, de nucleaire 
goden hebben nog geen 
reïncarnatiedatum aangekondigd. 

Transmutatie 
Vertrouwen op nieuwe centrales 

om de radioactieve rommel van de andere 
centrales op te ruimen genereert alleen 
nog maar meer nieuwe rommel in de vorm 
van lang levend hoogradioactieve 
splijtprodukten. Energie uit Pu is niet 
economisch aantrekkelijk, zeker niet nu 
blijkt dat er grote uranium voorraden 
zijn. Pu als brandstof zal altijd duurder 
blijven, hoewel er meer van komt. Pu uit 
wapens moet worden geschikt gemaakt 
voor kerncentrales in dure, afgelegen 
fabrieken. Het verwerken van Pu is vele 
malen gevaarlijker dan 
uraniumverwerking. 

Ondanks de nucleaire retorlek 
zijn de gereïncarneerde reactoren niet 
instaat met het civiele en militaire Pu 
probleem om te gaan op een manier die 
veilig is en proliferatieongevoelig is. De 
enig zinvolle r.edenering achter al deze 
reactoren kan de transmutatie van 
belastinggelden zijn, van harde guldens 
of dollars in de schatkist naar stralende 
virtuele guldens en dollars in een 
bodemloze put. 

Naar: Reactor reinamation, Arjun 
Makhijani, uit Science for Democratie 
Action, herfst 1993. 
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VERARMD URANIUM IN MODERNE OORLOGSVOERING. 

Verarmd uranium (engels: Depleted Uranium, afk. DU) is het restant dat 
overblijft bij verrijking van natuurlijk uranium, nadat het spli.jtbare uranium 235 
isotoop (U-235) is onttrokken voor de produktie van atoomwapens of splijtstofstaven 
voor kerncentrales. DU bestaat voor meer dan 99% uit U-238, er ontstaan grote 
hoeveelheden van dit bijprodukt tijdens het verrijkingsproces. 

Al decennia lang is dit licht radioactief en langdurig stralend afval onderwerp 
van discussie, omdat de afvalberg groeit en er geen bevredigende oplossing is voor de 
verwerking. Diverse voorstellen zijn gelanceerd, zoals het dumpen in zee of het 
wegschieten naar de ruimte. Terwijl het debat voortsleept, sluiten Amerikaanse 
wapenfabrikanten al sinds 15 jaar contacten af met de kernindustrle voor GRATIS 
afname van dit duur opgeslagen bedrijfsafval. Door kernafval als handelswaar te 
beschouwen ziet de kernindustrie zich verlost van een probleem, de wapenfabrikanten 
beschouwen dit DU als belangrtjke verbetering van hun wapensystemen. Uranium is 
bijvoorbeeld harder dan wolfram, een metaal dat de VS moet importeren. Strategisch 
gezien is het DU een uitkomst omdat er enorme voorraden in de VS liggen opgeslagen. 

Een rapport uit 1984 van de Canadees-Amerikaanse organisatie Uranium Traffic 
vermeld dat toen reeds 6500 ton DU was verwerkt in munitie en bepantsering. Vorig 
jaar besloot het Amerikaanse Congres tot verdubbeling van het (DU) pantser van de 
Abram tanks. Door de Nuclear Reguiatory Commission (NRC) is in 1989 een (geheime) 
exportvergunning verleend aan Nuclea.r Metals Inc. voor levering van 500 ton DU aan 
de munitiefabrieken van Royal Ordnance in Engeland. 

Wapengebruik 

Tijdens de Golfoorlog maakten de 
Amerikaanse en Engelse strijdkrachten 
voor het eerst op grote schaal gebruik 
van uraniumprojectlelen. Eenvoudig 
gesteld wordt de kop van een granaat, 
kogel of raket voorzien van een uranium 
laagje of uranium topje. De Iraakse 
tankdivisi.es, hoewel uitgerust met zeer 
modern materieel, waren een weerloze 
prooi voor de n geallieerden 
strijdkrachten. De tanks konden geen 
enkele weerstand bieden tegen de 
uraniwngranaten, de gxootste tankslag 
allertijden van generaal Schwartzkopf 
werd zo een grote slachtpartij. Ironisch 
genoeg, konden daarom alleen 
uraniumprojectielen van "vriendelijk 
vuur" verantwoordelijk zijn voor de 
vernietiging van 10 Abram en 15 
Bradley pantservoertuigen. De 
aanwezigheid in en om de wrakstukken 
van uranium gaven hiervoor het 
onomst.otelijk bewijs. De wrakstukken 
zijn afgevoerd naar een militaire opslag
plaats voor radioactiefafval in Barnwell, 
South Carolina. Volgens een le
gerwoordvoerder zijn de wrakstukken 
teruggebracht, niet vanwege het ge
vaar, maar als verantwoording naar de 
Amerikaanse NRC, als vergunningver
lener, over het DU. "omdat anderen een 

methode kunnen ontwikkelen het laag
radioactieve uranium te verzamelen en te 
verwerken n zoals dat heet. 

De vernietigende kracht van 
uraniumprojecUelen beperkt zich niet 
tot de (in)slagkracht van dit soort 
munitie. Het pantserdoordringend 
vermogen van het projecttel wordt na de 
inslag ervan op het doelwit versterkt 
door ontbranding van de brokstukken. 
Uranium is chemisch in.stab1e1. en 
ontbrandt aan de lucht, nadat het 
projectiel doel heeft getroffen. De 
smeltende fragmenten doordringen met 
gemak een pantser en zijn zo heet dat ze 
de diesel kunnen doen ontbranden 
waardoor het pantservoertuig 
explodeert en de bemensing levend 
verbrand. 

Milieu effecten 

Het uranium en de geoxideerde 
vormen daarvan, ontstaan door 
roestvorming aan de lucht en zijn 
voldoende oplosbaar om het grondwater 
te besmetten. Volgenshet "International 
Clearinghouse on the Military & the 
Environment" hebben 
uraniumprojectielen tot ernstige 
besmetting van bodem, grond- en 
oppervlaktewater geleid in gebieden 
waar ze zijn getest. Bij een testgebied 
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in Minnesota is het grondwater zwaar 
verontreinigd en in Socorro ( New 
Mexico} is een waterreservoir voor 
irrigatiedoeleinden vervuild. 

Amerikaans onderzoek heeft 
aangetoond dat kleine deeltjes DU grote 
afstanden kan afleggen en daarbij 
gevaarlijk blijven voor mens en dier. De 
gevonden stralingsdoses op 16 en 40 
knometer, bovenwinds ( ! ! } , van 
emissies van de munitiefabriek NL 
Industries zijn 17 maal hoger dan "de 
aanvaardbare waarde". De fabriek is in 
1980, vlak na de publicatie van de 
cijfers, gesloten. De vraag is 
vervolgens waarom niemand zich druk 
schijnt te maken om de duizenden 
projectielen die zijn afgeschoten in de 
Golfoorlog. 

Gezondheid risico's 

NO, WE AAYf.Wr 
~OLYEO f~' fl~~t€ 
P,o8t',4-t .. E:T. •. 

__./' 8UT IPE:'fl( Vf:~'f 

Gt100 /.T /41-VIt•IG 
V€-HOtJ~·fiZI:fo~s 
~~E.~'f~D. 

Het DU dat is verwerkt in de 
Abram en Bradley-pantservoertUigen 
beschermt tegelijkertijd tegen 
projectielen en bedreigt met zijn straling 
de inzittenden daarvan. Volgens het 
Pentagon staat de bemensing bloot aan 
een stralingsactiviteit van één 
röntgenfoto per 20/30 uur, een dosis die 
ver buiten de limieten van de NRC voor 
burgers valt. Volgens het Amerikaanse 
genootschap voor medische 
stralingsdeskundigen In Vivozijn vooral 
de lange termijn effecten van DU te 
vrezen. 

Uranium gedraagt zich hetzelfde 
als lood en ander zware metalen; directe 
blootstelling aan grote hoeveelheden 
levert acuut gevaar op van 
metaalvergiftiging. Opnamevan uranium 
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Uit besmet water leidt tot allerlei 
ziektes; het uranium hoopt zich op in 
botten en de nieren. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft uitgewezen dat 
chronische vergiftiging leidt tot 
onherstelbare beschadiging van nieren, 
vorming van tumoren en ander ziekten. 
De chemo- en radiotoxische 
eigenschappen zijn vooral catastrofaal 
voor (ongeboren} kinderen door de hoge 
celdeling op jonge leeftijd. Het gif is in 
staat de placenta te passeren met als 
gevolg dat de kans op aangeboren 
afwijkingen snel toeneemt. 

Er zijn slechts 3 grondige studies 
bekend over de effecten van uranium en 
haar vervalprodukten op leef
gemeenschappen. De resultaten stemmen 
geenszins tot optimisme. De studies 
verricht in de Indiase deelstaat Kerala, 
waar uranium en thorium van nature in 

hoge concentratie aanwezig is I in 
Braziliê en bij de Navajo wijzen op 
statistisch hogere kansen op 
genetischeafwijkingenbij zuigelingen. 

Uraniumdeeltjes kunnen ook via 
de longen het lichaam binnen komen. 
Uraniumprojectielen die doeltreffen en 
tot ontbranding komen verstuiven 
grote hoeveelheden microscopische 
kleine deeltjes, die over grote 
afstanden kunnen worden meegevoerd 
door de wind. De microscopisch kleine 
deeltjes zenden alfa-straling uit. Deze 
straling is voor de huid niet 
doordringbaar I in de longen kan de 
straling van deze deeltjes echter het 
weefsel beschadigen met kanker als 

gevolg. 

Het gruwelijk hoofdstuk, waarin 
Irak fungeert als testgebied voor een 
nieuwe generatie wapens, werd aan het 
zicht van de goed geïnformeerde burger 
onttrokken. Vredesactivistendie tijdens 
manifestaties tegen de Golfoorlog 
getooid liepen met borden "geen bloed 
voor olie" zagen maar ten dele wat er 
gaande was. Naast olie had het Pentagon 
zeker nog een belang, het testen van 
nieuw ontwikkelde wapensystemen en 
het vinden van een nieuw afzetgebied 
voor de wapenindustrie. Dat afzetgebied 
wordt min of meer kritiekloos voorzien 
van wapens of onderdelen daarvan, 
getuige de leveranties aan Irak voor de 
Golfoorlog. Gevolg van deze leveranties 
is dat burgers in de afzetgebieden lijden 
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onder de hypocrisie van 
wapenleveranciers. De komende Non
Proliferatie verlenginga conferentie in 
1995 blijft van groot belang. De 
verspreiding van kernwapens moet 
worden teruggedrongen en worden 
gestopt. Wapensystemen voorzien van 
DU zouden ook onder zo'n verdrag 
moeten vallen! 

Bron: Moderne Oorlogsvoering, Henk 
v.d. Keur (LAKA), in nRecht voor allen 
van onder op", Nummer 3, 1994. 
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