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KERNINFO nummer 6 

TER INLEIDING 

Voor jullle ligt Kerninfo nummer 
61 aan het einde van 1995 en het begin 
van 1996. Frankrijk blijft vrolijk door
gaan met het nemen van kernproeven en 
de Neder2ndse regering n~t geen 
stelling tegen deze proeven. Plof op 22 
november, plof op 28 december, de 
kernproeven gaan rustig voort, en de 
Nederlandse regering, zij treurde voort 
in dienst van het hoger belang, een 
Europese (nucleaire) "veiligheids poli
tiek" . Daarmee en met het niet afwijzen 
van een Europese kernmacht staat de 
deur naar een volgende bewapeninga
ronde weer open. Eentje die weleens kon 
leiden naar algehele nucleaire bewape
ning, het tegengestelde van wat het 
NPV ons voorspiegelt, en verdergaande 
instabiliteit. Hopelijk levert het World 
Court Project een uitspraak waarmee 
dezeontwikkeling vertraagd kan worden 
of gestopt. 

Voor de periode die kan aanbre
ken, nadateen CTBT is ondertekend, is 
het van belang om de bewapeningsperi
kelen te blijven volgen. Met een handte
kening zijn de onderzoekslaboratoria en 
-programmas nog niet verdwenen! 

Plutonium blijft in de belangstel
ling staan I zeker nu het plutonium pro
gramma in Japan weer ter discussie 
staat na het recente ongeval in de 
kweekreactor in Monjul blij dat Kalkar 
nooit is afgebouwd! 

Verontschuldiging 
In het laatste nummer van Kern

Info zat in het artikel over Urenee een 
paar hinderlijke fouten I mijn veront
schuldigingen. 
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Betalingen 
Dit blad is volledig afhankelijk 

van de activiteit van de lezers, er is 
geen tijd en geld om acceptgirokaarten 
uit te sturen. Er zijn nog altijd mensen 
die niet betaald hebben voor 1995. Of je 
voor 1995 betaald hebt kun je zien aan 
de kode op het etiket. Staat daar 95 dan 
is het abonnement voor 1995 voldaan. 
Aan hen die geen kode 95 hebben het 
verzoek snel te reageren. Er zijn ook 
adressen met een kode 'ex• (ruilabonne
ment) I 'cc' (ter informatie) en '?' (men 
wist nog niet of men een abonnement 
wllde) . Die lezers mogen best betalen, 
vooral de lezers met een kode'?'. 

Neem en lees! 

Dirk Jan Dullemond 

NAAR EEN NEDERLANDS NUCLEAIR VEILIGHEIDSBELEID? 

Chirac en Major hebben eindelijk openlijk aangekondigd nucleair samen te 
werken. Daarmee en met het aanbod van de Franse president om haar kernmacht een 
meer Europese functie te geven, is de discussie met betrekking tot de wenselijkheid 
van een Europese kernmacht geheel open. De Duitse regering houdt de deur open, 
maar op parlementair nivo en in de straat staat men hier niet om te springen. In 
Neder2nd houden regering én parlement de deur naar een Europese kernmacht open. 

Een motie van Groenlinks en de 
Socialistische Partij waar in een Europe
se kernmacht ongewenst wordt ver
klaard is op 12 oktober door de paarse 
coalitie en het CDA verworpen. Door 

deze motie te verwerpen hebben de 
grote partijen de ontwikkelingen op het 
gebied van een Europees gemeenschap
pelijk buitenlanQ.s- en veiligheidsbeleid 
( Camman Foreign and Security Policy, 
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CFSP) nietvoorafwillen beperken. Voor 
het parlement is dit een gemiste kans. 
Immers door aan te geven wat randvoor
waarden voor een CFSP zijn, kan een 
serieus signaal aan de internationale 
gemeenschap worden gegeven met be
trekking tot Nederlandse (nucleaire) 
ontwapeningsinspanningen, zoals bij
voorbeeld omschreven in het onlangs 
permanent gemaakte Non-Proliferatie 
Verdrag (NPV). 

NAVO kernwapens 
De aanwezigheid in Nederland van 

Amerikaanse kernwapens in NAVO ver
band staat zonder meer op gespannen 
voet met de artikelen 1 en 2 van het 
NPV. Deze 2 artikelen sluiten uit dat 
kernwapenlanden medezeggenschap 
geven over de inzet van hun kernwa
pens en omgekeerd beloven niet-kern
wapenlanden geen medezeggenschap na 
te streven. 

Voor de reeds gestationeerde 
kernwapens is nog aan te voeren, dat 
ten tijde van ondertekening van het 
NPV, door de Verenigde Staten en Ne
derland, die kernwapens al op Neder
landse bodem gestationeerd waren. 
Vanuit deze optiek bevriest het NPV de 
situatie zoals die bestond, met de inten
tie om de onbalans ten tijde van afslui
ten van het NPV weg te werken door te 
streven naar totale ontwapening. Kort
om op termijn zou er uitzicht zijn op 
verwijdering van kernwapens van Ne
derlandse bodem en van het afzien van 
de Nederlandse overheid op invloed over 
het inzetten van kernwapens in NAVO 
verband. 
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Euro kernwapens 
Een poging om medezeggenschap 

te verwerven over de inzet van Franse 
(en Britse) kernwapens in Europees 
verband is eenvoudig een schending van 
artikel 1 en 2 van het NPV. Deze mede
zeggenschap is een nieuwe ontwikkeling 
en strijdig met letter en geest van het 
NPV. Immers artikel 1 verklaart dat 
geen van de erkende kernwapenstaten 
(waaronder Frankrijk) de directe of 
indirecte controle over kernwapens zal 
overdragen aan landen die geen kernwa
pens bezitten. Kortom Frankrijk handelt 
tegen de letter en geest van het NPV 
met haar aanbod Europa te laten schui
len onder haar atoomparaplu. Artikel 2 
werkt het boven genoemde uit voor niet
kernwapenlanden, dat betekent dà.t als 
Nederland op het aanbod van Frankrijk 
in gaat, het in strijd met artikel 2 van 
het NPV handelt. 

Politiek gezien is het nogal naïef 
om te veronderstellen dat door te schui
len onder de Franse atoomparaplu, men 
(Nederland) mee kan praten over nucle
aire ontwapening, laat staan over hun 
inzet. De redenatie gaat als volgt, door 
mee te praten over de inzet van kernwa
pens kan men ook over het soort kern
wapens en de hoeveelheid mee praten. 

Dat laatste moet duidelijk ontze
nuwt worden. De Amerikaanse kernwa
pens wijzen hier de weg. Die wapens 
zijn alleen inzetbaar als de Amerikaanse 
president dat goedkeurt, kortom als 
Amerikaanse belangen gediend worden. 
Verder zijn het de Verenigde Staten die 
onderhandeld hebben met de Sovjet Unie 

over reductie van het aantal kern
wapens en niet de NAVO. Een zelf
de situatie is aannemelijk voor een 
Franse atoomparaplu. Het is uitein
delijk de Franse president die de 
beslissing neemt over ontwikkeUng 
en inzet van kernwapens en niet de 
Nederlandse overheid die 'schuilt' 
onder die paraplu. Niet 
gemeenschappelijk Europese belan
gen maar Franse belangen zullen 
worden gediend. 

Door een Franse atoompara
plu niet duidelijk af te wijzen, ne
men regering én parlement de af
spraken uit het NPV niet serieus en 
leggen daarmee ook de resultaten 
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van de verlengingaconferentie in New 
York naast zich neer. Daarmee wordt de 
intentie van de Nederlandse overheid in 
twijfel getrokken als het gaat om haar 
streven naar (nucleaire) ontwapening. 

Rusland kijkt zeker argwanend 
naar de ontwikkelingen binnen de Euro
pese Unie. Het is daarom noodzakelijk 
dat de West Europese Unie, één van de 
mogelijke kandidaten voor de uitvoering 
van een Europese defensiebeleid, niet 
voorzien wordt van een gemeenschappe
lijke nucleaire afschrikking. Een nucle
aire Europese Unie zorgt zeker voor 
instabiliteit in midden en oost Europa en 
draagt het gevaar van een nieuwe 
(nucleaire) bewapeningaronde met zich 
mee. 

De reeks Franse kernproeven laat 
zien hoe gevaarlijk het is om geen stel
ling te nemen tegen kernproeven en het 
vertrouwen op kernwapens voor 'verde
diging'. De kernproeven zijn ook be
doeld om computersimulaties mogelijk te 
maken, zodat als Frankrijk het, nog niet 
bestaande, kernproeven verbod onder
tekend, het nog altijd de mogelijkheid 
heeft kernwapens te ontwikkelen. 
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Daarmee ondergraaft Frankrijk de doel
stellingen van een kernproeven verbod 
en het Non-Proliferatie Verdrag, name
lijk beginnen met werkelijke (nucleaire) 
ontwapening. De houding van de Neder
landse regering én het parlement geven 
daarom een kernproevenverbod een 
non-proliferatie doelste1ling in plaats 
van een ontwapeningadoelstelling. 

Wat gebeurt er als het Nederlands 
parlement en de regering nee zouden 
zeggen tegen een Franse atoomparaplu? 
Aangenomen dat ons land serieus naar 
(nucleaire) ontwapening streeft, heeft 
het Nederlands beleid ineens een gezicht 
gekregen en kan Nederland nog altijd 
mee praten en denken. In Europees 
verband wordt dan duidelijk dat, voor 
Nederland, buitenlandsbeleid niet door 
kernwapens wordt gemaakt en dat de 
veiligheid van Europa en de wereld niet 
gediend wordt door een nieuwe nucléaire 
bewapeningsronde. Overigens is ons 
land met zo'n politiek niet het enige 
land, we zouden een voorbeeld kunnen 
nemen aan b.v. Denemarken. 

Dirk Jan Dullemond 

FRANS VERBOD OP KERNPROEVEN 

De laatste reeks Franse kernproeven is zeker bedoeld om kernwapens te kunnen 
blijven ontwikkelen zonder kernproeven "oude stijl". Samen met de Verenigde Staten 
(V .S.) werkt Frankrijk aan een eigen versie van AGEX (V .s. programma), genaamd 
PALEN ( Programme d' Adaption à la Limitation des Expérimentations Nucleaires) • De 
gegevens verkregen uit de reeks kernproeven worden o.a. gebruikt om de computer
modellen te verfijnen en beter in te stellen. 
Frankrijk heeft een wijd verbreid netwerk van onderzoekslaboratoria met een grote 
vermengingtussen 'civiel' en 'militair' onderzoek. Een aantal van de militaire reactoren 
om plutonium te produceren hebben ook energie geleverd aan het Franse elektridteits
net. Vraag is wat de waarde is van een verbod op kernproeven gezien de uitgestrekt
heid en verstrengelingen in het Franse nucleair onderzoek. 

Het CEA (Franse atoomenergie 
commissie) startte in maart 1946 rnet het 
nucleaironderzoeksprogramma in het 
eerste laboratorium in Fontenay-au:x
Roses, bij Parijs. In de eerste jaren 
worden binnen de CEA verwoede discus
sies gevoerd over het toepassen van 
nucleaire technologie. Pas nadat in 1950 
Frédéric Joloit, voorzitter van de CEA, 
wordt ontslagen komen de militaire bij
bedoelingen boven water. In 1954 wordt 
besloten een militaire divisie binnen de 
CEA te vormen. In Fontenay wordt in 

1948 ook de eerste reactor, Zoé, actief, 
tussen 1954 en 1959 werd op laboratori
umschaal de eerste plutonium geprodu
ceerd. De opgedane ervaring werd 
gebruikt bij de grootschalige opwer
kingsfabrieken in Marcoule en La Hagu
e. In Fontenay wordt nu o.a. onderzoek 
gedaan aan de biologische effecten van 
radioactiviteit ten gevolge van kernwa
pens. 

4 andere onderzoeksl.aboratoria, 
in Cadrache, Grenoble, Sacl.ay en 
Valrho (vestigingen in Pierlatte en 
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Bagnols-sur-Cèze) doen zowel civiel als 
militair onderzoek. 

In Saclay zijn 2 onderzoekareacto
ren actief en wordt onderzoek gedaan 
aan brandstof voor kerncentrales, la
ser-isotopen-scheiding ( verrijkinga
techniek, Franse SILVA programma) en 
aan deèltjesversnellers. Verder worden 
er isotopen geproduceerd voor medisch 
en commercieel gebruik en is er een 
opslag van vast radioactiefafval. De 
ervaringen die zijn opgedaan met de 
onderzoeksreactoren, speciaal de EL2, 
zijn later gebruikt bij de kerncentrales 
in Marcoule (aan de Rhöne). De kern
centrales in Marcoule hebben een zoge
naamd 'dual-use' karakter. Dat betekent 
dat tijdens de produktie van plutonium, 
energie is geleverd aan het elektrici
teitsnet. 

In Pierlatte is het centrum geves
tigd waar veel uranium wordt verrijkt, 
zowel laag {2%) als zeer hoog (90+%). 
Hier staat ook de tweede SILVA proeffa
briek. Sinds 1982 wordt 1n Pierlatte 
alleen nog maar uranium verrijkt voor 
militaire doeleinden, de 'civiele' produk
tie is verplaatst naar Tricastan. In 
Bagnols-sur-Cèze staan de Phénix 
kweekreactor (voorloper van Super 
Phénix) en een proeffabriek voor de 
opwerking van brandstof uit kweekreac
toren. 

Het laboratorium 1n Limeil-Valen
ton, bij Parijs, is het belangrijkste 
wapenlaboratorium in Frankrijk. Hier is 
de ontsteking ontworpen en gemaakt 
voor de eerste Franse kernproef in 
Algerije. Nu worden in Moronvilliers, bij 
Reims, worden de chemischeladingen 
ontworpen en beproefd die een kernwa
pen tot ontploffing moeten brengen. Het 
nucl.eai.r materiaal wordt bij zo'n proef 
vervangen door verarmd uranium. Deze 
proeven vinden in de openlucht plaats, 
waardoor de omgeving vervuild wordt 
met uraniumstof. 

In Bruyères-le-Ch§.tel wordt 
gewerkt aan een verscheidenheld van 
onderwerpen zoals plutoniurnen uranium 
chemie, materiaalkunde, elektronica, 
nud~ond~,seis~hond~ 
en meetapparatuur voor kernproeven. 
Verder voorziet dit centrum andere 
laboratoria van materialen en verzorgt 
het een groot deel van de afvalverwer
king. 
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In het onderzoekscentrum in 
Valduc worden de plutonium kernen 
vervaardigd voor Franse kernwapens. 
Verder zijn er diverse afvalverwerk
ingsfabrieken op dit terrein. Het afval 
wat hier wordt geproduceerd wordt aan 
ANDRA (landelijke radioactiefafval 
verwerking) geleverd. 

In Gramaten :Souchet (Essonne) 
worden wapensystemen en militaire 
installaties beproefd op hun reactie op 
kernexplosies. Op het terrein van het 
Gramat onderzoekslaboratorium staat 
een installatie waarmee op grootte schaal 
schokgolvenkunnen wordennagebootst. 
In het Bouchet laboratorium wordt on
derzoek gedaan aan de thermische effec
ten van kernwapens op mensen en wa
pensYSternen. Veel van het onderzoek 
aan de gevolgen van kernwapens wordt 
in samenwerking met de V. S. gedaan, 
dOOJ: uitwisseling van gegevens en per
soneel. 

De plek waar Frankrijk kernproe
ven .nieuwe stijl zal houden is in het 
Centre d'Etudes Sci.entifiques et Tech
niques d'Aquitaine (CESTA) in Le Barp 
(dichtbij Bordeaux). Volgens plan moet 
in 1996 worden begonnen met de bouw 
van een hoge energie laser waarmee het 
binnenste van kernexplosieskan worden 
nagebootst. Samen met Cray computers, 
de meest krachtige uit de V .s., en x
ray camera's (ook uit de V .S. ) kan zo 
verder gewerkt worden aan wat men in 
de wandelgangen computersimulaties 
noemt. Het geheel moet in 2002 operatio
neel zijn en waarna de verfijning en 
verbetering van kernwapens op volle 
toeren verder kan gaan. Deze hele in
stallatie is overigens te vergelijken met 
de Amerikaanse NIF ( Lawrence Livermo
re) en DAHRT onderzoeksprogrammas 
(Los Alamos), ook hier wordt met be
hulp van lasers onderzoek gedaan aan 
de processen die zich afspelen in het 
binnenste van een kernexplosie. 

Op het CESTA terrein wordt 
verder EMP (Elektrische storing t.g.v. 
kernexplosie) ond~ om wapensys
temen en zeker raketsystemen beter te 
beschermen. Vergelijkbaar onderzoek 
aan wapensystemen wordt gedaan door 
Aerospatiale in Cannes en Aquitaine 
(Girande) om afzonderlijke onderdelen 
van raketten en vliegtuigen te beproe-
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ven. CESTA en het Ripault 
onderzoekslaboratorium zijn 
samen verantwoordelijk voor 
het onderhoud van de Franse 
kernwapens. 
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Gezien het wijd vertakt 
zijn van onderzoekscomplexen 
en de wil van Frankrijk om 
nieuwe kernwapensystemen in 
dienst te nemen moeten de 
gevolgen van het onderteke
nen van een CTBT door 
Frankrijk niet worden over
schat. De ontwikkelingen in 
het F;ranse nucleair
onderzoeksprogramma wijzen 
er op dat een CTBT eerder een 
non-proliferatie maatregel is 
dan een eerste stap op weg 
naar totale nucleaire ontwape
ning. Het acronym PALEN 
staat niet voor niets voor 
'programma ter aanpassing aan 
de beperldngèn op kernproe
ven'! 

À Weepons laboratones 
• Weapons production 

facilities 
A Nuclear matenals 

production and 
·processing facilities 

1:1 Waste disposal sites 
0 Power reactors 

Dirk Jan Dullemond 

Bron: NuclearWastelands, hoofdstuk 9, 
MITPress,Cambridge,M~~tts. 
ISBN Q-262-13307-5; Uranium in de 
Champagne, Intermediair, 22 december 

1995, 31e jaargang nr 51; U.S.-French 
Nuclear Cooperation, Greenpeace, 2 
October 1995; Nuclear Weapons Data
book 89-1, French Nuclear TestJ.ng, 
Work:ing Papers, NDRC, 1350 New York 
Avenue, NW, Washington, DC 20005; 

WORLD COURT PROJECT 

Woensdag 15 november was de laatste dag van twee en een halve week 
hoorzittingen voor het Internationaal Gerechtshof. Deze dag weerspiegelde heel goed 
de tegenstellingen die gedurende de hele reeks zittingen zichtbaar waren. Tegenstel
lingen tussen de kernwapenstaten (en hun vazallen! ) en de rest van de wereld. Daarom 
kies ik een verslag van deze dag voor dit stukje. De landen kwamen in alfabetische 
volgorde aan bod. Zodoende had na achtereenvolgens het Verenigd Koninkrijk en de 
Vezenigde Staten, Zimbabwe het laatste woord. 

UK en VS 
De mondelinge toelichtingen van 

de belde kernwapenstaten Zijn vrijwel 
identiek: het Hof heeft de plicht de 
Wereldgezondheidsorganisatie incompe
tent te verklaren voor de gestelde vraag 
en het Hof moet de vraag van de Alge
mene vergadering van de Verenigde 
Naties onbeantwoord laten. Besluit het 
Hof anders te handelen dan gaat het 
buiten haar boekje en verliest het haar 
integriteit. 

Dat kernwapens onrechtmatig 
zouden zijn is een mythe volgens de 

beide kernwapenstaten. De staten die 
dit nu claimen lieten zich wel al vijftig 
jaar effectief door de nucleaire paraplu 
beschermen. Er is geen enkele rechtsre
gel die gebruik van kernwapens expli
ciet verbiedt. Kernwapens zijn wel 
onderworpen aan de beginselen van 
humanitair oorlogsrecht, evengoed als 
de andere wapens, maar dat betekent 
niet dat gebruik verboden is in alle 
omstandigheden. Een voorbeeld van 
legaal gebruik is: een klein aantal goed 
gerichte aanvallen met kleine kernwa
pens in niet bevolkt gebied( ! ) . 
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Dat kernwapen gebruik onvermij
delijk het gebied van neutrale staten 
zou schenden pleit niet tegen dat ge
bruik. Neutrale staten hebben geen 
absoluut recht op immuniteit. Hun be
lang dient afgewogen tegen dat van 
oorlog voerende staten. 

Hetzelfde geldt voor het beginsel 
van onnodig lijden. Volgens de beide 
kernwapenstaten is lijden veroorzaken 
niet onrechtmatig als dit lijden plaats 
heeft in het kader van een legaal oor
logsdoel. De Salomonseilanden beriepen 
zich gisteren ten onrechte op 'onnodig 
lijden': de kernproeven dienden niet om 
lijden toe te dienen. Het beginsel van 
'onnodig lijden' geldt alleen voor wapens 
die voor zulk lijden ontworpen zijn. Het 
zou toch te gek zijn als men zich niet 
meer zou mogen verdedigen tegen 'over
weldigende vijandelijke machten • omdat 
verdediging 'onnodig lijden' zou veroor
zaken. Het beginsel van 'zelfverdedi
ging' is het primordiale beginsel van het 
internationaal recht. Kernwapens zou
den altijd het recht op 'zelfverdediging' 
overschrijden volgens het beginsel van 
proportionaliteit. Partijen die dit stellen 
dienen te bewijzen dat geen enkele drei
ging groot genoeg zou zijn om haar 
nucleair te mogen weerstaan. Dat kern
wapengebruik mensenrechten en milieu
wetten zou overschrijden is gevaarlijke 
nonsens. Die gelden slechts in vredes
tijd. Aldus de beide kernwapenstaten. 

Zimbabwe 
Na de bovenstaande ergerlijke 

praat was het verhaal van Zimbabwe een 
verademing. • Als de laatste staat die in 
deze hoorzittingen verschijnt' meent 
Zimbabwe er goed aan te doen te pogen 
eerst een kort overzicht te geven •van 
de tegengestelde standpunten die de 
laatste twee weken de aandacht van het 
Hof vroegen': 

- de meerderheid van staten acht
te de aanvraag van de WHO ontvanke
lijk, een minderheid was daar tegen 

- een minderheid eiste dat het Hof 
zich van een uitspraak zou onthouden, 
de meerderheid drong met klem aan op 
een uitspraak 

- de meerderheid vindt kernwa
pens onrechtmatig vanwege hun massa
vernietigendenoncontroleerbaarkarak
ter, de minderheid bekeek kernwapens 
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alsof ze gewoon een ander soort conven
tionele wapens zijn 

- de ene kant vroeg het Hof om de 
beginselen van o.a. het humanitair 
oorlogsrecht toe te passen, de andere 
kant zei voornamelijk dat geen enkel 
verdrag kernwapens als zodanig ver
biedt 

- de ene kant vond kernwapens 
van nature onrechtmatig, de andere 
zijde achtte legaal gebruik mogelijk. 

Zimbabwe hoopt dat het Hof een 
simpel antwoord op de gestelde vragen 
zal geven: 

- gebruik van kernwapens kan 
nooit rechtmatig zijn 

- ermee dreigen is de bereidheid 
een misdaad te plegen. 

De ervaring leert dat de kernwa
penstaten nog steeds niet van plan zijn 
hun kernbewapening af te schaffen. Dat 
is de reden waarom de Niet Gebonden 
Landen deze kwestie voor het Hof heb
ben gebracht. Volgens de kernwapen
staten brengen wij daardoor de ontwa
peningsonderhandelingentngevaar.Dat 
is toch wel heel curieus en onlogisch 
gedacht 1 Zou de Algemene Vergadering, 
het belangrijkste orgaan van de VN in 
ontwapeningskwesties I een resolutie 
aannemen die contraproductief is voor 
ontwapening? 

Het is absurd I zoals een staat 
(Frankrijk) beweerde dat de WHO alleen 
maar een taak zou hebben nà kernwa
pengebruik! Gelooft deze zelfde staat 
dan ook dat de WHO haar preventieve 
programma's ter bestrijding van TBC en 
pokken niet had mogen uitvoeren? 

Datzelfde land zei 'alle wapens 
verminken', daarmee aangevend wat alle 
kernwapenstatensuggereren:datkern
wapens niet verschWen van conventio
nele wapens. Zij beweren ook dat mo
derne kernwapens precies gericht kun
nen worden op geïsoleerde militaire 
doelen. Daartegenover stelt Nobelprijs
winnaar Rotblat dat zelfs een bom van 
slechts één kiloton zoveel radioactiviteit 
zou verspreiden dat neutrale landen 
zouden worden getroffen, onnodig lijden 
zou worden berokkend en mensen zon
der onderscheid zouden worden getrof
fen (de huidige kleinste bom heeft een 
explosieve kracht van vijf kiloton). 

Zimbabwe wenst te onderstrepen 
dat straling niet bedwongen kan wor-
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den. Niet in tijd en niet in ruimte. Stra
ling beschadigt de genetische code van 
mensen en andere levende wezens. De 
kernexplosies op Hiroshima en Nagasaki 
en in de kernproefgebieden hebben de 
geboorte van kinderen met genetiSch 
afwijkingen veroorzaakt. Dat laat zien 
dat kernwapens het recht op leven 
schenden van niet alleen de huidige 
mensen, maar ook van nog ongeborenen 
en daarop volgende generaties. Bij de 
bevolking van Rangelap is dat al in de 
derde generatie. 

De kernwapenstaten hebben be
weerd dat het dreigen met kernwapens 
nodig is ter afschrikking. Er is ook een 
nû.nderheid van staten die beweert dat 
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ze voor hun veiligheid marteJing en 
andere schendingen van mensenrechten 
nodig hebben. Dat is toch ook niet geac
cepteerd? 

Na twee wereldoorlogen door het 
Recht van de Macht geregeerd te zijn, 
wenst de mensheid een nieuwe wereldor
de gebaseerd op de Macht van het 
Recht. Een uitspraak van het Internati
onaal Gerechtshof zal grote invloed 
hebben op de versterking van het inter
nationale recht en de ontwikkeJing van 
vrede en gerechtigheid. 
Aldus Zimbabwe 

Ton van Asseldonk-de Vries, WCP
groep Nederland 

JAPANS PLUTONIUMECONOMIE 

Het recente ongeluk in de Monju kweekreactor is aanleiding nog eens naar een 
aantal aspecten van de Japanse plutoniumeconomie te kijken. De stapel plutonium welke 
zich in Japan op hoopt wordt door haar nabije buren met argwaan bekeken, zeker als 
de hoeveelheden plutomum groter dreigen te worden dan die in kernwapenlanden. 

Monju 
In augustus 1995 zijn proefnemin

gen begonnen met de Japanse Monju 
snellekweekreactor. Deze kweekreactor 
heeft een vermogen van 280MW en heeft 
als brandstof plutonium. In het eerste 
en tweede koelcircuit vloeit onder hoge 
temperatuur Natrium. Pas het derde 
circuit is bedoeld om water te verhitten 
en zo een stoomturbine aan te drijven om 
elektriciteit te genereren. De Monju 
reactor is van het zelfde soort als de 
Kalkar en Super Phenix reactoren. 

Het Natrium in de koelcircuits 
reageert explosief als het met water in 
aanraking komt, voorts is het materiaal 
nog al corrosief. Dat houdt in dat Natri
um snel reageert met materialen in de 
omgeving, waardoor het koelcircuit 
versneld wordt aangetast. 

Op 8 december ontstond een lek
kage in het tweede koelcircuit, waardoor 
ruim 3 ton Natrium naar buiten stroom
de. Rond 8 uur •s ochtends, 12 minuten 
na het ontdekken van het lek werd pas 
begonnen de reactor tot stilstand te 
brengen. Het duurde tot half tien 's 
avonds voordat de reactor gestopt was. 
In tegenstelling tot wat het draaiboek 
vermeld: het onmiddellijke tot stilstand 
brengen, kozen de operators voor een 
langzame stop. 

Uit voorzorg is 80 ton Natrium 
afgetapt uit het eerste koel circuit. Een 
deel van de uitgestroomde Natrium rea
geerde met de vochtige lucht in de ruim
te van het lek. TV-beelden laten zien 
dat diverse pijpen en ander structuren 
waarschijnlijk gedeeltelijk zijn gesmol
ten. Dit is een aanwijzing voor de inten
siteit van de Natrium brand als gevolg 
van het lek, waarschijnlijk zijn tempera
turen van rond 1500C op getreden. Een 
groot deel van het, gestolde, Natrium 
bevind zich nog in de ruimte rond het 
lek, op diverse andere plaatsen in de 
ruimte zijn spetters te zien. Het gestol
de Natrium vormt een voortdurende 
bedreiging omdat het derde koelcircuit, 
met water 1 grenst aan deze ruimte en 
bemoeilijkt de toegang tot de ruimte. 
Het lek is ontstaan rond een las in het 
leidingenstelsel uit 1991. Deze is ont
staan als gevolg van een wijziging ten
gevolge van een ontwerpfout. 

De Monju reactor I op de Franse 
Super Phenix na de grootste in zijn 
soort in de wereld, wordt voortdurend 
geplaagd door technische problemen. 
Voorafgaand aan de oorspronkelijke 
start van de proefnemingen in april 
werd de reactor reeds stil gelegd om dat 
er een probleem was met het controle 
systeem van het laatste stoomcircuit. In 
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mei werd nog een poging gedaan maar 
afgebroken tengevolge van nieuwe pro
blemen. De kans dat PNC (Power deve
lopment and Nuclear fuel development 
Corporat:l.on) met de Monju reactor in 
1996 aan het elektriciteitsnet kan gaan 
leveren is als gevolg van dit ongeluk 
nihil, reparaties duren waarschijnlijk 2 
jaar. 

Tokai-Mura 
Binnen het 

Tokai-Mura complex 
wordt uitgewerkte 
brandstof op
gewerkt en wordt 
vervolgens in MOX
brandstof omgezet 
voor de voor de 
kweekreactoren 
Monju en Joyo. Op 
dit moment komt een 
groot deel van de 
benodigde plutoni
um- en uranium
oxide uit de opwer
kingsfabriek bij het 
Franse La Hague. 
Japan zal naar ver
wachting rond 2000 
instaat zijn zelf haar 
eigen uitgewerkte 
brandstofstaven te 
verwerken in de 
opwerkingsfabriek 
in Rokkasho-Mura, 
welke wordt ge
bouwd met Franse 
hulp. De Rokkasho
Mura fabriek zal een 
opwerkingacapaci
teit van 800 ton per 
jaar hebben, 't tien
voudige van de To
kai-Mura opwer
kingsfabriek. 

Het Tokai
Mura complex heeft 
reeds een twijfel
achtige reputatie 
voor dat Japan aan 
een grootschalige 
plu toniurn-brand
stofcyclus begint. 
In 1994 bleek over 
een periode van 5 
jaar 70 kilogram 
plutonium in de fa-

0 
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briek waarMOX-brandstof wordt gepro
duceerd, achter gebleven te zijn, ge
noeg voor zo'n 8 kernwapens. Het IAEA 
weigerde dit materiaal te erkennen als 
MUF (Material Unaccounted For) en 
beschouwde deze 70 kilogram als "hold 
up" materiaal. Kortom, zolang de fa
briek niet schoon gemaakt wordt klopt 
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de boekhouding niet. Pas in 1997, als 
het schoonmaken voltooid is, zal duide
lijk zijn waar dit materiaal is gebleven. 

Ove:r:igens, het IAEA hanteert in 
haar waarborgstelsel een detectie tijd 
van 7 tot 10 dagen voor verdwenen 
materiaal! Bij dit al moeten we wel be
denken dat tot november 1994 slechts 5 
ton plutonium in omloop is tengevolge 
van het Japanse kernenergie program
ma. Die hoeveelheid loopt binnen de 
komende 15 jaar op tot 110 ton! Van deze 
110 ton plutonium heeft ongeveer 40 ton 
plutoniurn een kweekreactor als bestem
ming, 13 ton is bestemd voor lichtwater
reactoren. Wat met de overige 57 ton 
moet gebeuren weet niemand, zeker is 
dat deze hoeveelheid levensbedreigend 
is en een voortdurend proliferatie ge
vaar met zich meebrengt. 

Het probleem met deze 70 kilogram 
vermiste plutonium in Tokai-Mura speel
de precies in dezelfde tijd als het con
flict met Noord Korea m.b.t. hun kern
wapen ambities. Oe tweeslachtige hou
ding van het IAEA werkt duidelijk onge
loofwaardigheid in de hand. 

RETF 
De kweekreat."toren Monju en Joyo 

moeten meer plutonium produceren dan 
zij verbruiken. Het plutonium uit de 
"uitgewerkte" brandstofstaven Wil men 
weer terug winnen. Daartoe wil Japan in 
de zogenaamde "Recycle Equipment Test 
Facillty" op het Tokai-Mura complex 
brandstofstaven uit kweekreactoren 
"opwerken". De technieken daartoe 
worden tot op heden alleen gebruikt in 
het militaire circuit in de kernwapenlan
den. 
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Japan heeft samen met de Verenigde 
Staten de opwerking van brandstofsta
ven uit kweekreactoren verder ontwik
keld, o.a. in de (militaire} Savannah 
River fabriek. 

Uit de "uitgewerkte'' brandstof
staven kan zo zogenaamd ''supergrade" 
plutonium worden gewonnen, plutonium 
met een zeer hoge zuiverheidsgraad (93% 
Pu-239) en uiterst geschikt voor het 
maken van kernwapens. 

De ontwikkeling van deze opwer
kingatechnieken staat op bijzonder 
gespannen voet met b.v. de Zanger
trigger list, de afspraken binnen de 
Nuclear Suppliers Group en vanuit de 
V. s. bekeken is deze ontwikkeling in 
strijd met de Amerikaanse "Non-Prolife
ration Act". Veel controle door de V .s. 
over de aan Japan geleverde technieken 
is er niet, wat de kans op proliferatie 
alleen maar verhoogd. 

Het is voor de eerste keer dat 
deze opwerkingatechnieken buiten de 
erkende kernwapenlanden wordt toege
past. Japan moet nu nog meer dan voor
heen tot de quasi-kernwapenlanden 
worden gerekend: het land heeft een 
groot deel van de kennis, kunde en een 
overschot aan plutonium in huis om 
kernwapens te maken. 

Dirk Jan Dullemond 

Bron: "De bom voorbij?" de verlenging 
van het non-proliferatie verdrag en de 
toekomst van de kernbewapening, ISBN 
90-71701-58-1, p. 39-58; WISE News 
Comrnunique 419,422,444 

GEVAAR ONDERWATER 

Oceanen worden steeds meer bedreigd door nucleaire technieken. De meest 
belangrijke gevaren zijn: 

Met kernkoppen bewapende onderzeeboten welke zich verbergen in de oceanen; 
Kernreactoren om schepen, voomarnelijk onderzeeboten, voort te bewegen. 
Verscheidene schepen zijn in de afgelopen jaren gezonken inclusief hun lading 
kernwapens; 
Vervoer van nucleair materiaal, in het bijzonder kernafval en produkten uit 
opwerkingsfabrieken; 
Gebruikt als nuclea1re vuilnisbelt; 
Bovengrondse kernproeven gehouden op kleine eilanden, daarbij werden zee, 
land en lucht direct vervuild. Mensen werden gedwongen te verhuizen voor het 
nemen van deze kernproeven; 
Ondergrondse kernproeven, zoals de Franse kernproeven in de Stille Oceaan, 
bedreigen de kwetsbare atollen en hebben de oceanen verVuild. Daarbij komt nog 
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dat als gevolg van onderzeese breuken in deze atollen nog meer vervuiling kan 
optreden in de toekomst. 

Milieu 
Sinds 1980 zijn geen bovengrond

se kernproeven meer gehouden, daar
naast hebben een aantal kernwapenlan
den zich verplicht om in 1996 een al 
omvattend verbod op kernproeven 
(CTBT) af te sluiten, waarmee een eind 
wordt gemaakt aan kernproeven. Door 
deze ontwikkelingen is de directe drei
ging als gevolg van kernproeven ver
minderd, wat blijft is het gevaar op 
termijn. 

Dumpen van hoog-radioactiefafval 
is door de Londense antidumpings con
ventie ( Convention on the Prevention of 
Marine Pollution by the Dumping of 
Wastes and Other Matters) aan banden 
gelegd. Door het Internationaal Atoom 
Energie Agentschap (IAEA) wordt ech
ter nog een uitzondering gemaakt voor 
laag-radioactiefafval, verder wordt het 
verdrag door illegale lozingen geregeld 
geschonden. Naar verwachting zullen de 
omhulsels van het reeds gedumpte radi
oactief-afval vergaan, waardoor nucle
airmateriaal in het zeemilieu terecht 
komt. Door aantasting zullen na verloop 
van tijd ook de in de gezonken onder
zeeërs aanwezige kernreactoren en 
kernkoppen radioactief gaan lekken. 

De toename van transport over de 
oceanen van radioactiefafval en opge
werkt kernafval, b.v. tussen Frankrijk 
en Japan, verhogen het risico van ver
vuiling. Landen en eilanden die langs 
deze zeeroutes liggen lopen een direct 
verhoogd risico op nucleaire vervuiling 
als gevolg van ongelukken. Om cata
strofes te vermijden moet daarom inter
nationale wetgeving met betrekking tot 
transport van gevaarlijk materiaal wor
den versterkt en strikter worden nage
leefd. 

Mensenrechten 
De bewoners van eilanden in de 

Stille oceaan lijden bijzonder onder 
bovengrondse en ondergrondse kern
proeven. Niet alleen werden zij van hun 
eilanden verwijderd, zij hebben ook 
gezondheideproblemen als gevolg van de 
genomenkernproeven.HoewelFrankrijk 
dat de huidige serie ondergrondse kern
proeven volledig veilig verklaard, is de 
vraag van Polynesiërs: "als 't dan zo 

veilig is waarom doen jullle het dan niet 
in Frankrijk zelf?". Het Franse ant
woord getuigd van koloniale arrogantie, 
Frans Polynesië is Frans. 

De mensenrechtencommissie ver
klaarde in 1984, in een toelichting op 
artikel 6 van het internationaal conve
nant voor burger en politieke rechten 
(International Covenant on Civil and 
Political Rights), dat "de produktie, het 
testen, het :bezit, de plaatsing en het 
gebruik van kernwapens verboden moet 
worden en gezien moet worden als een 
misdaad tegen de mensheid" • Het statio
neren van kernwapens op onderzeeërs is 
dus een misdaad tegen de mensheid en 
een schending van het meest fundamen
tele recht, het recht op leven. 

Veiligheid 
De kernwapenlanden vinden dat 

hun (nationale) veiligheid wordt gega
randeerd door een op kernonderzeeërs 
gebaseerde (nucleaire) afschrikking. 
Met dat argument handhaven zij een 
enorme potentiële vernietigingskracht. 
Vanuit het grootste deel van de wereld 
geredeneerd, niet-kernwapenlanden, 
vormt deze onderzeese macht een ver
schrikkelijke bedreiging voor het voort 
bestaan ven de mensheid. 

Het zeebodem verdrag uit 1972 
(Seabed Agreement) verbied de statio
nering van kernwapens op de zeebodem. 
Dit verdrag werd door kernwapenlanden 
alsoverbodig beschouwd, immers statio
nering van kernwapens aan boord van 
onderzeeërs maakte deze wapens haast 
onkwetsbaar. Gevolg is wel dat de ocea
nen door de kernwapenlanden worden 
gebruikt als speelplaats voor hun kern
wapens dragende onderzeeërs. 

De Verenigde Staten hebben 16 
Trident onderzeeërs, met eJk ongeveer 
100 kernkoppen. Elke Trident 
onderzeeërheefteenexplomekrachtaan 
boord groter dan alle explosieve kracht 
uit de tweede wereldoorlog. Groot Brit
tanniê is met hulp uit de v .s. bezig 
haar verouderde Polaris onderzeeërs te 
vervangen door 4 Trident onderzeeërs. 
De Franse marine heeft 5 onderzeeërs in 
de vaart en is bezig met een uitbreiding 
van nog eens 4 onderzeeërs met strate
gische mogelijkheden. Rusland heeft 35 
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strategische onderzeeërs met een geza
menlijke hoeveelheid van 2350 kernkop
pen. China heeft 2 onderzeeërs met elk 
12 200 kiloton zware kernkoppen. 

De totale nucleaire explosiekracht 
is een afschuwelijk produkt van onze 
technische kennis om ons zelf te vernie
tigen. Dat deze dreiging in stand wordt 
gehouden in naam van de nationale vei
ligheid doet vermoeden dat we hier te 
maken hebben met een collectieve waan
zin welke moet worden overwonnen 
willen we het welzijn van (menselijk) 
leven garanderen. 

Verantwoordeüjkheid 
Er rust een voortdurende verant

woordelijkheid op de kernwapenstaten 
om aan de beloften in Artikel 6 van het 
NPV te voldoen. Om " •• te goeder trouw 
onderhandelingen te voeren omtrent 
doeltreffende maatregelen met betrek
king tot spoedige beêind.iging van de 
nu~bewapmnngsweaooopennu~
aire ontwikkeling en omtrent een ver
drag inzake algemene en volledige ont
wapening onder strenge en doeltreffen
de internationale controle" . Op de ver 
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lengingsconferentie in mel.1995 werd na 
een intensleve lobby van de kernwapen
staten het NPV onbeperkt verlengd. 
Tegelijkertijd beloofden de kernwapen
landen een CTBT in 1996 en verbonden 
zich naar de uiteindelijke vernietiging 
van hun kernwapen arsenalen te stre
ven. 

Het verdrag voor de vrije zee 
( Law of the Sea Treaty) verwoord dat 
de oceanen de gezamenlijke verantwoor
delijkheid is voor de mensheid. Om dat 
waar te maken moeten oceanen en zeeën 
beschermd worden tegen nucleatre ver
vuiling en niet worden gebruikt op een 
wijze die het recht op leven en een ge
zonde omgeving ondermijnen. De we
reldzeeen zijn er niet om de veiligheid 
van enkelen te "waarborgen" ten koste 
van de onveiligheid van vele anderen. 
Daarom is de spoedige totstandkoming 
van een nucleaire wapen conventie een 
absolute noodzaak. Het verbieden en het 
afbreken van de bestaande kernonder
zeeërs moet onderdeel zijn van zo'n 
verdrag. 

Overzicht van kernwapens en kernreactoren in en op zee 

Strategische kernonderzeeërs: 
Actief In aanbouw Gepland 

Verenigde Staten 16 2 
R~d 39 
Engeland 4 2 
Frankrijk 5 3 1 
China 1 1 
Deze onderzeeêrs hebben strategische raketten met 1 of meerdere kernkoppen aan 
boord 

Aanvalsonderzeeërs 
Actief 

Verenigde Staten 86 
RusWand 45 
Engeland 12 
Frankrijk 6 

In aanbouw 
4 
6 

China 5 1 

Gepland 
1 
4 
5 
1 

Deze onderzeeêrs zijn bedoeld voor gevechtstaken (opsporen en vernietiging) • 
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Overig: 
Verenigde Staten: 

6 vliegdekschepen aangedreven met kernreactoren en 3 in aanbouw, 5 geleidewa
penkruisers. 

Rusland: 
19 onderzeeërs met kruisraketten en 1 in aanbouw, 3 kruisers en 1 in aanbouw 

Frankrijk: 
1 vliegdekschip in aanbouw en 1 de planning. 

Dirk Jan Dullemond 

Bron: e-mail 6 december 1996, "Denuclear1zation of the oceans", David K:d.egerl 
Nuclear Age Peace Foundation I artikel origineel bedoeld voor "Pacem in Marlbus xxmn 

ZES NIEUWE KERNPROEVEN 

Op 27 oktober kondigde het Amerlkaanse Ministerie van Energie ( Department of 
Ener.gy 1 DOE) aan 6 kèrnproeven te willen nemen op de Nevada Test Site. Volgens het 
DOE zouden de betreffende proeven niet tot een kernexplosie leiden en zou er geen 
nucleair materiaal in de ·omgeving terecht komen. 

De proeven worden, volgens het 
DOE, gehouden om de Amerikaanse 
kernwapenvoorraad "veilig" te houden 
en om het '0 kiloton' streven van de 
Amerikaanse president bij de onderhan
delingen voor CTBT te ondersteunen. 

De proeven worden uitgevoerd 
door een consortium van 3 bedrijven. 
Hoofdaannemer is Bechtel Nevada Coor
perationl in het consortium nemen Lock
beed Martin Nevada Technologies Inc. 
en Johnson Control.s Nevada Inc. deel. 

Voor 1996 zijn 2 kernproeven 
gepland 1 één op 18 juni en één op 12 
september. De andere 4 proeven zijn in 
1997 gepland. De proeven worden op de 
Nevada Test Site gehouden, op de zelf
de plaats waar in 1995 eenzelfde proef is 
uitgevoerd. 

Uit het persbericht van het DOE 
van 27 oktober blijkt voorts wat de inzet 
is van de Verenigde Staten (V .S.) bij 
de onderhandelingen in 
Geneve over een kernproe-
ven verbod. 

De V. S. willen een 
programma instandhouden 
om de betrouwbaarheid en 
"veiligheid" van hun kern
wapenarsenaal te garande
ren. De V .S. willen verder 
dat de Nevada Test Site 
operationeel houden voor 
het geval de v.s. besluiten 

uit een eventueel CTBT te stappen. Om 
een CTBT na te kunnen leven wll men 
onderzoek doen om detectiemethoden die 
daarvoor worden gebruikt te verfijnen. 
De V. S. willen verder een uitgebreid 
informatie netwerk opzetten om de nu
cleaire wapenvoorraden te controleren 
en (militair georiênteerde) onderzoeks
programmas te kunnen nagaan. Verder 
wil men uit een CTBT kunnen stappen 
indien er zich bijzondere omstandighe
den voor doen waar het de veiligheid 
van de V. s. betreft. 

De meeste voorwaarden waarmee 
de V .s. de onderhandelingen in Geneve 
voeren zijn op z'n minst dubieus als het 
gaat om het zetten van een eerste stap 
op weg naar algehele kernontwapening. 
Met het voornemen voor deze 6 'proe
ven', samen met o.a. NIF en DAHRT 
onderzoeksprogrammas I zal een C TBT 
hooguit een volgende non-proliferatie 

..",., .,.,_ 

maatregel worden. Een ver
drag dat anderen beperkt in 
de mogelijkheden om kern
wapens te ontwikkelen. Dat 
de V .s. proeven willen ne
men om hun eigen kernwa
penvoorraad op 'veiligheid' 
te beproeven geeft aan dat 
men niet van plan is verder
gaande ontwapening na te 
streven. Deze proeven kun
nen zeker ook gebruikt 
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worden om kernwapens verder te ont
wikkelen. 

Hoewel in veel verdragen een 
ontsnappingsmogelijkheid is in gebouwd 
ingeval van 'nationale belangen • is het 
nogal opmerkelijk om zo'n mogelijkheid 
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ook onderdeel te maken van de nationale 
'defensie' politiek. Door vooraf al duide
lijk aan te geven dat je wilt ontsnappen 
wordt de ontwapeningswil minder ge
loofwaardigheid. 

START II en ABM 

In een persverklaring van president Clinton spreekt lûj zijn verontrusting uit 
over het feit dat het ST ART II verdrag en het Chemisch Wapen verdrag nog steeds niet 
zijn behandeld in de Senaat en dus niet zijn gerat1ficeerd. 

Ondertussen probeert de regering Clinton met Rusland regelingen overeen te 
komen om een "Theatre Ballistic Missile Defense" (TMD) te verwezenlijken. Zo'n TMD 
is bedoeld om kleinere gebieden, waar (US) troepen actief zijn, te beschermen tegen 
raketaanvallen. Rusland vreest dat hiermee het Anti-Ballistic Missile Treaty {ABM) uit 
1972 wordt ondergraven. 

Daarnaast ziet Rusland dat het Amerikaanse congres bezig is om een "National 
Ballistic Missile Defense'' (NMD) programma op te zetten. Dit laatste programma moet 
de Verenigde Staten beschermen tegen raketaanvallen van buiten. Juist zo'n 
bescherming wordt in het ABM verdrag beperkt. Het verbieden van anti-raketsystemen 
maakt dat beide landen kwetsbaar zijn voor elkaars intercontinentale raketten. De 
kwetsbaarheid die ontstond werd gezien als een vertrouwenwekkende maatregel. 
Verder leidt het opzetten van anti-raketsystemen bewapeningsrondes. 

Inmiddels is het NMD door het congres wordt aangenomen en heeft de president 
daar een veto over uitgesproken. Zo'n NMD, dat overigens naar verwachting in 2003 
operationeel moet worden, kan worden uitgelegd als een aankondiging het ABM verdrag 
op te zeggen. Met als gevolg dat ook andere verdragen op de helling kunnen komen te 
staan. 

In de Russische Duma rommelt het wat START II en het ABM ook. Blijkbaar wil 
de Duma enige veranderingen aanbrengen in START II en is het zeker niet bereid om 
START II te ratificeren zolang de Amerikaanse plannen rond het ABM verdrag duidelijk 
worden. 

Dirk Jan Dullemond 
Bron: Non ProliferatiOn News nr 36, ACRONYM, P/a Unit 53, Listerhills Sdence Park, 
Bradford, West Yorkshire BD71HR, England Tel: +44 1274 738 388, Fax: +441274 738 
230, e-mail fhit@fhit. gn. apc.org 

UITBREIDING VAN DE NAVO 

De uitbreidingadrift van de NAVO oostwaarts wordt in Rusland met argus ogen 
bekeken. Volgens een rapport van het Russisch militair research instituut vormen de 
Verenigde Staten en haar bondgenoten de belangrijkste bedreiging voor de russische 
veiligheid. Het rapport beveelt aan om de koude oorlog planning weer in ere te 
herstellen als de NAVO wordt uit gebreid met Polen, Hongarije, Tsjechiê en Slowakije. 

De uitlatingen van de Hongaarse minister van buitenlandse zaken zijn wat dat 
betreft ook een regelrechte bedreiging. Deze minister, Ferenc SOmogyi, liet op 24 
oktober in Washington weten dat het stationeren van kernwapens het gevolg kan zijn 
van toetreding tot de NAVO. Deze houding is overigens het zelfde in Polen en Tsjechiê. 

Als gevolg van het INF akkoord heeft Rusland haar SS-18 en SS-20 middenlange
afstand raketsystemen terug getrokken en de Verenigde Staten haar Pershing raketten 
niet opgesteld in West Europa. Het stationeren van b.v. B-61 bommen in de voormalige 
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Warschau Pact landen is zeker strijdig met de gedachte achter het INF akkoord en een 
regelrechte bedreiging van hetrussischgrondgebied door "tactische" kernwapens. 

:Kleine, Amerikaanse, kernwapens welke in de voormalige oostblak landen worden 
gestationeerd hebben meer politiek dan een militaire functie. Het is juist die politieke 
functie die bij zo'n stationering aangeeft dat een eventueel ontwapeningsstreven van 
de Verenigde Staten en de NAVO partners in twijfel moet zal worden getrokken. 

Dirk Jan Dullemond 
Bron: Non Prollferation News nr 36 

DE BOM VOORBIJ? 

Van 17 april tot 12 mei 1995 vond in New York de toetsings- en verlengingsconfe
rentie van het Non-Proliferatie Verdrag ( NPV) • Het verdrag is met bijna 180 
ondertekenaars het grootste en volgens velen tevens het belangrijkste internationale 
wapenbeheersingsverdrag. Grondige en onbevooroordeelde evaluatie van vijfentwintig 
jaar NPV-geschiedenis lag ten grondslag aan het initiatief om een reeks van internatio
nale seminars te organiseren in het voorjaar van 1995, waarbij deskundigen uit 
verschillende delen van de wereld en met verschillende opvattingen in discussie zouden 
gaan over de betekenis van het NPV en de toekomst van de nucleaire (non-) 
proliferatie. Het boek "De bom voorbij?11 bevat de teksten van de seminars, waarbij ook 
een aantal minder bekende, onderschatte of zelfs compleet vergeten aspecten van het 
non-proliferatievraagstuk aan de orde zijn gesteld. 

Achtereenvolgens worden behandeld: 
Ontstaan, betekenis en toekomst van het Non-Proliferatie Verdrag 
Piet de Klerk (adviseur IAEA), Matthias Küntzel (consultant, schrijver 'Bonn 
and the Bomb') en Bharat Bhushan (journalist lndian Express, Times of India) 
Kernenergie, ontwikkeling en proliferatie 
Roland Kollert (kernenergie-expert), Shaun Burnie (GP-I) en HokAn (Nyamuk 
Indonesten Forum) 
Kernbewapening en internationale conflicten 
Bart van de Sijde (TUE), Gerard C. Berkhof (lt. generaal b.d. ) en Frank 
Barnaby (SIPRI, VU) 
Europese integratie en kernbewapening 
Wolfgang Liebert (IANUS, INESAP), Matthias Küntzel en Martin Butcher ( CESD) 
De NPV-Verlengingsconferentie 
Edith Ballantyne (WILPF), Jürgen Scheffran (INESAP) en Shaun Burnie 

Zonder te overdrijven, donkere verwachtingen die in dit boek naar voren komen 
worden nu voor een deel waarheid (t.w. Chinese en Franse kernproeven, discussie 
rond Europese kernmacht). In de nabije toekomst ligt nog een belangrijk moment 
verscholen: wordt in 1996 het lang verwachte Alomvattend Kemproeven Verbod 
afgesloten? Met daar direct aan verbonden de vraag wat is het nu geworden: een non
proliferatie maatregel of een eerste stap naar totale (nucleaire) ontwapening? 

Hoewel de verlenging van het NPV niet met gejuich begroet is, zijn er toch weer 
kleine stapjes gedaan om kernwapenstaten aan hun ontwapeningsbeloften te houden. 

Een boek dat zeer informatief is en makkelijk leest. 

Het boek: 
"De bom voorbij? De verlenging van het non-proliferatie verdrag en de toekomst 
van de kernbewapening", redactie Bert Bom, Huub Jaspers, Studiecentrum voor 
Vredesvraagstukken, KU Nijmegen 1995 i.s.m. TNI en WISE Amsterdam. Cahier 
69, ISBN 90-71701-58-1 
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Te bestellen bij: 

Prijs: 

WISE-International, postbus 18185, 1001 ZB Amsterdam, 
Telefoon: 020 612 6368, Fax: 020 689 2179 (e-mail: wiseamster@antenna.nl) 

f 19,90 plus f 5,-- porto, overmaken op girorekening 5780452 van Stichting 
LAKA, Amsterdam, onder vermelding van 'Bom Voorbij'. 

toen niet, 
nu niet, 
n ~1.,.., ~ •lt I \IJ@Ji • 

Gebruik onderstaande bon voor een abonnement op KERNINFO. 
Stel het niet uit, doe het nu! 

Naam: 

Adres: 

Postcode en Plaats: 

0 wil een abonnement op KERNINFO en zal daartoe jaar
lijks t 20,- overmaken op girorekening 591 24 20, 
tnv VRIENDEN VAN EPP'92 te Eindhoven, ovv abo 
KERNINFO 

Insturen aan: EPP'92, 
A Sniederslaan 14 
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