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KERNINFO nummer 1 

TER INLEIDING 

Voor jullie ligt Kerninfo nummer 1 
van 1996. Na al het rumoer over Franse 
kernproeven, is het ineens weer stil 
geworden. Frankrijk is weer "goed", de 
grote voorvechter van een CTBT en de 
wijn mag weer, d.rugsniet. Verder is het 
land weer op weg terug naar het juiste 
NAVO spoor, in het belang van de Euro
pese eenwording. 

In 1986 vond één van de grotere 
kernrampen plaats, 26 april staan we 
daar weer eens bij stil. De slachtoffers, 
zij leiden voort, de kernenergie wordt 
steeds betrouwbaarder en ondertussen 
groeit de plutoniumberg gestaag door. 
Dus kop in 't zand en doorgaan met 
schijn oplossingen vinden. 

Dit jaar een Alomvattend Kern
proeven verbod? Voor de Verenigde 
Staten is er sinds het gedeeltelijk kern
proeven verbod niet veel veranderd, of 
toch wel? De VS beheersen nu alle tech
nieken en zijn bereid anderen de lol van 
kernwapens te ontzeggen door middel 
van een CTBT. Ondertussen heeft 't 
land een uitgebreide wetgeving om pro
liferatie te voorkomen, maar als econo
mische belangen in het geding komen 
dan vinden ze er wel een oplossing 
voor. 

Hoe is het eigenlijk met Irak en 
wat is er geleerd van de uitgebreide 
inspecties waaraan het land is onder
worpen na de Golfoorlog. Eén ding is 
zeker, inspecties, controle op naleving 
van het NPV is een politieke zaak. Het 
IAEA bezit niet de middelen om effectief 
op te treden of om kernwapenprogram
mas vroegtijdig te ontdekken. De Irake
se ervaringen zijn van nut voor de on
derhandelingen over een CTBT. Con
trole op de naleVing van dit verbod is in 
hoge mate afhankelijk van de bereidheid 
van landen informatie te verstrekken of 
om detectie middelen ter beschikking te 
stellen aan een internationaal CTBT 
controle organisatie. Ook de bevoegdhe
den van zo'n orgaan staan ter discussie, 
de ervaringen met het IAEA zouden ook 
hier een leidraad moeten vormen. Tij
dens de onderhandelingen spelen dis
cussies over het ·wanneer, hoe en onder 
welke omstandigheden van het uitvoeren 
van inspecties op verdachte lokaties een 
grote rol. De naleving van een CTBT 
blijft echter in het hart van de zaak een 
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kwestie van politieke wil en niet van het 
bestaan van een uitgebreid controle 
regime. Obstakels tijdens de onderhan
delingen in de vorm van problemen met 
een controle regime moeten dan ook 
worden geïnterpreteerd als politiek 
onwll om een CTBT aan te gaan. 

Ondertussen maakt internationaal 
de anti-kernwapen beweging de balans 
op van activiteiten en kijkt vooruit. Dit 
jaar biedt, in Europa; de IGC conferen
tie kan over een Europese nucleaire 
afschrikking beslissen, alert zijn is 
geboden evenals vroegtijdig bekent 
maken dat een Eurobom not done is. Het 
verlengde NPV biedt verder mogelijkhe
den door middel van het versterkte 
toetsingsmechanisme. Eind maart wordt 
een uitspraak verwacht in het kader van 
het World Court Project en om de koorts 
van 2000 nog even aan te wakkeren 
streeft Abolition 2000 naar een kernwa
penverdrag. 

In dit belangrijke jaar wil ik ie
dereen vragen de Nederlandse regering 
duidelijk te maken dat het voorzitter
schap vandeC TBT onderhandelingen in 
Geneve een mooie kans biedt om aanzien 
te verwerven, door in het vijftigste jaar 
van het bestaan van de Verenigde Na
ties een CTBT klaar te krijgen voor 
ondertekening. 

Betalingen 
Dit blad is volledig afhankelijk 

van de activiteit van de lezers, er is 
geen tijd en geld om acceptgirokaarten 
uit te sturen. De kode op het etiket 
geeft aan tot en met welk jaar betaald is. 
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Staat daar 96 dan is het abonnement 
voor 1996 voldaan. Aan hen die geen 
kode 96 hebben het verzoek snel te 
reageren. Er zijn ook adressen met een 
kode 'ex' (ruilabonnement) I 'cc' (ter 
informatie) en '?' (men wist nog niet of 
men een abonnement wilde) • Die lezers 
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mogen best betalen I vooral de lezers met 
een kode '?'. 

Neem en lees! 

Dirk Jan Dullemond 

TSJERNOBYL 

Over "Het ongeluk" dat de nucleaire wereld voorgoed veranderde is veel 
geschreven. Citaten uit het rapport van de secretaris generaal aan de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties spreken boekdelen over de voortdurende 
achteruitgang van de volksgezondheid, de sociale omgeving en de economische situatie 
in de meest getroffen gebieden in Belarus, de Oekraïne en het zuiden van de Russische 
Federatie. Het rapport geeft de weinig opwekkende voorspelling dat de situatie verder 
achteruitgaat tenzij er meer (echte) hulp wordt geboden. 

Enkele citaten: 
9 miljoen mensen ondervinden op 
een of andere wijze de gevolgen 
van dit ongeluk. 

Als gevolg van het ongeluk moes
ten 400.000 mensen gedwongen 
hun woonplaats te verlaten. 

Een gebied ter grootte van 
160.000 Km2 is radioactief besmet, 
een gebied even groot als Enge
land, Wales en Noord Ierland sa
men. 

In Belarus is 30% van het land 
radioactief vervuild door het on
geluk. In de Oekralne schat men 
dat 7% (ongeveer zoveel als Ne
derland) onbruikbaar is gewor
den en de Russische Federatie 
schat dat zo'n 58.000 Km2 ver
vuild is 1 Curie per Km2 Ceasium. 

In Belarus werden in de 20 jaar 
voor het ongeluk 21 gevallen van 
schildklierkankergerapporteerd. 
Sinds het ongeluk zijn daar 379 
gevallen bij gekomen het hoogte
punt van deze "epidemie" wordt 
rond 2005 verwacht. Voor de Oe
kraïne werden 25 gevallen gere
gistreerd in de 5 jaar voor 1986, 
tussen 1986 en het einde van 1994 
kwamen daar 208 gevallen bij. In 
de Russische Federatie werd 1 
geval geregistreerd in de 4 jaar 
ná het ongeluk, tussen 1990 en 
1994 kwamen daar 23 bij. 

Ondanks deze bevindingen, merkt het 
VN rapport op dat: 

" •• de roep om duidelijke bewijzen 
voor dat actie wordt ondernomen 
laat de slachtoffers al bijna 10 
jaar wachten •• " 

'' • • sommigen hebben genereus 
geholpen en enige internationale 
organisaties zijn zeer actief ge
weest, de omvang van het aan te 
pakken gezondheideprobleem is 
zo groot dat nog meer moet wor
den gedaan ..• " 

" • • een gezamenlijke inspanning 
moet door de internationale ge
meenschap worden gemaakt, om 
duidelijk te maken dat TsjerNObyl 
nog steeds een enorme menselijke 
tragedie is en dat de omvang zal 
toenemen in de komende 10 jaar 
• . • De middelen uit het VN fonds 
voor TsjerNObyl zijn op en zon
der steun van de internationale 
gemeenschap zal de bemoeienis 
van de VN eenvoudig 
ophouden •. " 

Einde van kernenergie? 
Dat is nog niet inzicht. Tegen het 

einde van 1995 werd tussen de G7 en de 
regering van de Oekraïne een overeen
komst gesloten om TsjerNObyl te slui
ten. Helaas was voor deze overeenkomst 
3.4 miljard dollar nodig om de kerncen
trales in Khelnitsky en Rovno af te 
maken. Daarvan gaat zo'n 9 miljoen naar 
westerse bedrijven I om beter aan de 
"veiligheids" eisen te voldoen. In het 
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VN fonds voor de slachtoffers van 
TsjerNObyl is 1 miljoen dollar ge
stort, in 1991 werd geschat dat 647 
mUjoen dollar nodig was voor hulp aan 
slachtoffers. 

Volgens een Greenpeace rapport, 
eind 1995, nam de industriële activiteit 
in de periode 199Q-1994 met 43% af in de 
Oekraine, terwijl de overeenkomstige 
elektriciteitsvoorziening met 30% afnam. 
Zelfs in de winter maanden werd maar 
52% van de elekriciteitsopwekkings
capaciteit benut. Desondanks blijft men 
de nog bestaande kerncentrales bij 
TsjerNObyl gebruiken, hoewel die maar 
4% aan de elektriciteitsvoorziening bij
dragen. Kortom er zijn dus politieke 
krachten die een slaatje uit TsjerNObyl 
willen slaan. 

3 jaargang 4, februari 1996 

Besluit 
Ondertussen maakt de wereld zich 

op voor de herdenking van 10 jaar 
TsjerNObyl met congressen, manifesta
ties, beloften en nog meer geld voor 
onderzoeken. Vraag is waar de erken
ning van en HULP aan slachtoffers van 
deze (en andere) kernramp(en) blijft. 
Waar blijft het moratorium op kernener
gie. En wanneer ruimen we de zooi nu 
eens echt op. 

Dirk Jan Dullemond 

Bron: National Steering Committee Nu
clear Free Local Authorlties, bulletin 
40; WISE News Communique 430, 432, 
442, 444 

26 APRIL, Nooit Meer TsjerNObyl 

•-------.. Wat kunt u doen? 

NOOIT * De naam van U en/of uw organisatie aan de eisen 
verbinden en mede oproepen voor de manifestatie. 
Eisen: 
1 VOORKOM EEN TWEEDE TS.JERNOBYL 

Stop de Nederlandse steun in internationale 
organen voor de verdere ontwikkeling en in
standhouding van kernenergie in het voormalig 
OOStblok. 

2 STOP DE STEUN AAN KERNENERGIE 
Geen overheidssteun voor kernenergie, stop de 
geldstromen voor nationaal kernenergieonder
zoek. 

3 GELD VOOR EFFICIENCY EN BESPARING 
Help mee de internationale geldstromen om te 
buigen, beschikbaar geld moet naar op bespa
ring, efficiency en ontwikkeling van werkelijk 
duurzame bronnen gerichte projecten. 

* Oproepen om 27 april naar Amsterdam te komen. 

* Een eigen aktiviteit organiseren. Een aktiehandleiding is beschikbaar. 

* Deelnemen aan êén van de estafette-fietstochten. Er zijn 5 tochten vanuit Almelo, 
Borssele, Delft, Dodewaard en Petten. De tochten gaan allemaal naar de 
manifestatie in Amsterdam op 27 april. Een folder over de fietstochten is 
beschikbaar. 

* Een petitie aan de Nederlandse regering verspreiden en zoveel mogelijk 
handtekeningen verzamelen. Petities aanvragen bij Nooit Meer TsjerNObyl. 

Nooit Meer TsjerNObyl, p/a EYFA, postbus 94115, 1090 GC Amsterdam. Tel 020-
6657743, Fax 020-6928757, E-mail: nomore@!eyfa.antenna.nl. 
giro 4531440 tnv Nooit Meer TsjerNObyl 
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1963-1996 

Een vergelijking van de voorwaarden waarmee de VS akkoord gingen met een 
verbod op bovengrondse kernproeven in 1963 (het PTBT) en de voorwaarden waaraan 
de VS het af te sluiten Algeheel Kernproeven Verbod (CTBT) onderwerpen. 

1963 
A Uitvoering van een agressief pro

gramma van ondergrondse kern
proeven. 

B Het instandhouden van moderne 
nucleaire ond.erzoekslaboratorla 
en -programmas en het behoud 
van kennis (menskracht) • 

C Het openhouden van de mogelijk
heid om snel weer bovengrondse 
kernproeven uit te voeren. 

D Het verbeteren van de mogelijk
heden om schendingen te ontdek
ken en de Chinese en Russische 
ontwikkelingen te kunnen volgen. 

1996 
A Het uitvoeren van een weten

schappelijk voorraadbeheer pro
gramma (StockpUe Stewardship) I 
voor een hoge graad van vertrou
wen in de veiligheid en betrouw
baarheid van de bestaande actie
ve kernwapenvoorraad 1 inclusief 
de uitvoering van een breed scala 
aan experimenten. 

B De instandhouding van moderne 
nucleaire onderzoekslaboratorta 
en -programmas voor theoretisch
en empirisch -onderzoek I welke 
aantrekkelijk zijn voor bemensing 
van deze programmas (behoud 
van kennis en verbetering daar
van). 

C Instandhouden van de mogelijk
heid tot het hervatten van kern
proeven welke door het CTBT 
worden verboden voor het geval 
de Verenigde Staten zich aan het 
verdrag onttrekt. 

D Voortzetting van een uitgebreid 
onderzoeks-enont~elingspro
gramma om onze controle op nale
ving van het verdrag te verbete-
ren. 

E Doorlopendeonbrikkelingvaneen 
breed spectrum aan informatie 
verzameling en analyse middelen 
om accurate en uitgebreide infor
matie te hebben over kernwapen
voorraden, kernwapenontwikke
lingsprogrammas en daar aan 
verbonden programmas. 

F De president kan op het advies 
van de ministers van defensie 
( DoD) en energie (DoE) - op ad
vies van de kernwapenlaboratoria 
en van het VS Strategie Cammand 
- dat de betrouwbaarheid van een 
kernwapen, dat als crudaal voor 
onzenucleaire afschrikking wordt 
beschouwd, niet meer betrouw
baar is, in overleg met het Con
gres, bereid zijn zich aan het 
CTBT te onttrekken, volgens de 
standaard 11 supra nationale 
belangen 11 

I om de benodigde 
proeven te doen. 
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Samenvattend, is bedroevend om te zien welke vooruitgang de Verenigde Staten 
heeft gemaakt in haar streven naar nucleaire ontwapening sinds 1963. Basis voor de 
onderhandelingen voor het CTBT is nog altijd het in stand houden en uitbreiden van 
de bestaande kernmacht en het op peil houden en uitbreiden van de kennis nodig voor 
ontwikkeling van kernwapens. 

Dirk .Jan Dullemond 

Bron: "Nuclear Weapons Stockplle Stewardship, the Role of Livermoreand Los Alamos 
National Laboratories", Jonathan E. Medalia, Congressional Research Service Report 
for Congress, May 12, 1994, p. CRS-6; Comprehensive Test Ban Treaty Safeguards", 
Fact Sheet, the White House, Office of the Press Secretary, August 11, 1995 

NUCLEAIR TRIO 

Dat Pakistan op gespannen voet leeft met India en aspiraties heeft om kernwapens 
te maken weten we. Dat Pakistan kennis heeft op gedaan bij Urenco weten de meesten 
nu ook wel. Dat 't land ook bezig is die kennis toe te passen is dan ook geen wonder. 
China heeft onlangs 5000 magneten geleverd die bedoeld zijn om gebruikt te word~ bij 
de centrifuges in het Abdul Qadeer Khan Laboratorium in Kahuta. 

In de Verenigde Staten ontstond 
daarover enige beroering, en de han
delsrelaties tussen de VS en China lie
pen daardoor gevaar. In de VS dreigde 
namelijk de "Nuclear Proliferation Pre
vention Act" uit 1994 in werking te 
treden. Deze wet draagt de Amerikaanse 
Export-Import Bank op, alle assistentie 
te stoppen aan landen die militair nucle
air gerelateerde materialen leveren of 
aannemen. Het totaal bedrag dat als 
gevolg van de ontdekte Chinese levering 
aan Pakistan zou worden geblokkeerd 
bedraagt zo'n 10 nûljard dollar. En dat 
vonden diverse Amerikaanse bedrijven 
niet leuk. 

Gevolg was een stevige lobby en 
dat de VS de proliferatie wet uit 1994 
niet 1n werking laten treden, de handel 
van China met Pakistan wordt geïnter
preteerd al vreedzame nucleaire samen
werking, je zou immers ook uranium 
kunnen verrijken voor kerncentrales 
( ••• ) • Daarmee komt onder andere de 
Amerikaanse levering van vliegtuigen, 
raketten en ander militair materieel aan 
Pakistan, ter waarde van 368 nûljoen 
dollar, niet in gevaar. Ook Westinghou
se, een beruchte kernenergie voorstan
der, vaart er wel bij, de levering van 
generators voor Chinese kerncentrales, 

ter waarde van 23 miljoen dollar, kan 
gewoon doorgaan. 

Dirk Jan Dullemond 

Bron: International Heral.d Tribune, 8-
2-96 en 9-2-96 

KERNWAPEN VRIJE ZONES 

't einde van 1995 bracht de wereld 2 nieuwe kernwapen vrije zones ( KVZ), één 
in Afrika en één in Zuid-Oost Azië. Het afsluiten van de kernwapen vrije zone in z-o 
Azië wordt vooral gezien als een reactie op de Franse kernproeven. 
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De meest verse KVZ, in z-o Azië 
doet 't meeste stof op waaien. De deel
nemende landen in deze KVZ zijn allen 
lid van de Associ.ation of South East 
Asian States (ASEAN, tw. Brunei, 
Indonesië, Maleisië, de Filipijnen, Sin
gapore, Thailand en VietNam) en aspi
rant leden ( Cambodia, Laos and Myan
mar). Het verdrag strekt zich uit tot de 
zeeën inclusief het kontinentaalplat en 
de economische zones. De belofte is om 
dit gebied vrtj te houden van kernwa
pens of daar aan gerelateerde activitei
ten. Verder verbied het 't dumpen van 
radioactiefafval. Verder blijkt uit diver
se verklaringen van de deelnemende 
landen dat er nu maar eens ernst moet 
worden gemaakt met een verbod op 
kernproeven en verdere nucleaire ont
wapening. Van de kernwapenstaten 
wordt verlangt dat deze bij onderteke
ning afzien van gebruik van of dreiging 
met kernwapens tegen de deelnemers in 
de KVZ in z-o Azië. 

Kernwapenlanden 
Vooral de Verenigde Staten heb

ben allaten blijken moeite te hebben met 
het verdrag I dat zich ook uitstrekt tot 
het kontinentaalplat en de economische 
zones op zee. Het land meent dat de 
"internationaal aanvaarde vrtjheid van 
de zeeën en het recht van over vliegen" 
in het gedrang komt. Verder maken de 
VS zich druk om de geêiste negatieve 
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(nucleaire) veiligheidsgaranties, vooral 
met betrekking tot niet deelnemende 
landen in deKVZ.Ook andere kernwa
penlanden hebben enige reserveringen 
t.o.v. deze kernwapen vrije zone. Een 
speciaal geval is daarbij de aanspraak 
van China en 4 ASEAN-landen op de 
Spratlay eilanden. Versch11lendeASEAN 
leiders hebben allaten blijken dat even
tuele amendementen op de protocollen 
voor kernwapenstaten ook mogelijk zijn. 
Ook hier wordt spéCia.al. naar China 
gekeken, 't tekenen van het protocol 
zou niet betekenen dat de aanspraak 
kwestie daarmee is op gelost. 

Kernwapen viije wereld 
Opvallend is dat met de laatste 2 

kernwapen vrije zones 't grootste deel 
van het zuidelijk halfrond heeft toege
zegdom niet naar kernwapens te stre
ven en geen kernwapens of daar aan 
gerelateerde activiteiten toe te laten in 
de gebieden die onder controle zijn 
(b.v. economische zones). Kortom het 
kernwapen probleem wordt getsoleerd op 
het noordelijk halfrond. De boodschap is 
duidelijk I wanneer ruimen jullie je troep 
nu eens op. 

Dirk Jan Dullemond 

Bron: e-mail, "Disarmament Diplomacy", 
Issue No. 1, January 1996; International 
Herald Tribune 8-2-96 

IRAK EN PROLIFERATIE 

Voor de Golfoorlog had Irak een uitgebreid kernwapenprogramma. Er werd een 
breed scala van activiteiten uitgevoerd om aan de benodigde mater.lalen en technieken 
te komen. zo ontstond een uitgebreide verzameling van lokaties, onderdelen, apparaten 
en materialen. Veel van de ingekochte onderdelen werden aangepast en samengesteld. 
Kleinere onderdelen vielen vaak niet onder export beperkende maatregelen en als 
materialen daar wel onder vielen werden zij illegaal aangeschaft. Het embargo van de 
Verenigde Naties (VN) beëindigde het Irakese programma voordat het operationeel was. 
Veel van het illegale Irakese programma was voor de Internationaal Atoom Agentschap 
(IAEA) niet bekend. Na de Golfoorlog heeft het IAEA een speciaal team (het Action 
Team AT) ingesteld om het illegale programma van Irak te onderzoeken en af te breken. 
Tot dusver heeft dit AT geen tekenen ontdekt van hervatting. Het overlopen van 
generaal Hussein Kamel, schoonzoon van Baddam Hussein en hoofd van het ministerie 
van industrie en militaire industiial1satie, waar het Irakese nucleaireprogramma onder 
ressorteerde, bracht echter nog enkele verborgen aspecten van het Irakese 
kernwapenprogramma aan de oppervlakte. 

De omvang 
Hoewel het Irakese nucleaire 

programma zeer uitgebreid was, waren 
de resultaten beperkt door een aantal 

nucleaire, produktie en organisatie 
problemen. Door de zwakke technologi
sche infrastructuur en het slechte ma
nagement moesten onderdelen van het 
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programma worden gestopt en werd 
vertraging opgelopen. 

In de 5 jaar waarin het AT van het 
IAEA nu actlef is, is een enorme hoe
veelheid materiaal vergaard en een beeld 
ontstaan hoe het programma van Irak er 
bij het begin van de Golfoorlog voor
stond. In het voorjaar van 1995 heeft 
het IAEA meer dan 185 bedrijven in 28 
landen om inlichtingen gevraagd om haar 
bevindingen te controleren. Er zijn 
voldoende aanwijzingen dat, als de 
Golfoorlog er niet was geweest, Irak 
rond 1996 één of meerdere uraniumbom
men zou hebben gehad. Voor verrijking 
van uranium zouden waarschijnlijk gas
centrifuges (gebaseerd op oude Urenco 
ontwerpen) zijn gebruikt. Het plutonium 
programma was door het Israëlische 
bombardement op de Osi-
rak reactor in 1981 
effectief onmogelijk ge
maakt. De inspecteurs van 
het AT hebben geen enkele 
aanwijzing dat de Irakezen 
een verborgen reactor, 
opwerkingsfabriek hebben 
voor het maken van een op 
plutonium gebaseerd kern
wapen. 

2 documenten welke 
het AT in 1991 te pakken 
kreeg geven aan dat Irak, 
voor de Golfoorlog, conse
quent haar mW.taire pro
gramma had verzwegen. 
De rapporten beschrijven 
de voortgang van Irak 
m.b.t. een implosiewapen 
en geven nauwkeurig aan welke technie
ken nodig zijn en welke stappen onder
nomen moesten worden. Zowel een raket 
als vliegtuig werden als dragers over
wogen, de waarschijnlijkheid van een 
vliegtuig was het grootste gezien het 
gewicht en de omvang van zo'n eerste 
ker.nwapen.Hetbewa~gsprogramma 
was bijzonder goed gefinancierd en 
maakte efficlênt gebruik van de reeds 
beschikbare kennis (literatuur). 

De IABA inspecties zorgden voor 
enige verrassingen, waaronder de ont
dekking van het Al Atbeer Materiaal 
Centrum waar materiaal onderzoek werd 
gedaan, onderdelen met hoge nauwkeu
righeid konden worden gefabriceerd en 
een beproevingsmogelijkheid was voor 
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hoogexplosi.even. De functie van Al 
Atheer werd pas door Irak erkend na de 
vlucht van Kamel, evenals de ontdek
king van Al Oa Qaa. Het enige wat niet 
in Al Atheer kon worden gemaakt waren 
de hoogexplosieve onderdelen voor 
ontsteking, deze zouden in het munitie
complex in Al Qa Qaa gemaakt. Al At
heer was voor de Golfoorlog bij het IAEA 
niet bekend, de bombardementen be
schadigden het complex slechts licht. De 
Irakezen besloten toentertijd om de 
kostbare apparatuur te verwijderen en 
in veiligheid te brengen. De vernieling, 
op last van het IAEA in 1992, van Al 
Atheer betekende dat de weg naar een 
kernbom was afgesneden. 

Verrijkt uranium 
De vlucht van Karnel 

leidde ook tot verdere de 
onthulling van het Irakese 
centrifugeprogramma 
(verrijking van Uranium). 
Tot voor zijn vlucht werd 
aan genomen dat het Ira
keseverrJ.jkingsprogramma 
in de buurt van Tuwaitha 
was gesitueerd, foutje dus 
al het Irakese centrifuge
onderzoek werd in Rashäi
ya nabij Baghdad gedaan. 
Bij de ontwikkeling van de 
centrifuges hebben voor 
zover bekend 3 Duitse ex
werknemers van MAN mee 
gewerkt en hebben Duitse 
en OOstenrijkse bedrijven 
die onderdelen voor het 
Urenco programma hebben 

geleverd kennis en materiaal aan Irak 
geleverd. 

In Tuwaitha werd wel aan verrij
king gewerkt met behulp van oudere 
technieken als gasdiffusie en elektro
magnetische isotopen scheiding. Dat 
laatste was een verrassing omdat deze 
techniek sinds de 2e wereldoorlog niet 
meer is gebruikt, energie verslindend 
en inefficiënt is. Tuwaitha is wel de 
plaats waar 2 onderzoeksreactoren zijn 
gebouwd, verder had Frankrijk een 
fabriekje geleverd om brandstofstaven 
uit elkaar te halen, ook handig om ura
mum terug te winnen voor het maken 
van kernwapens. Voor de Golfoorlog 
bestond de Irakese voorraad uit onge
veer 25 kilo hoogverrijkt uranium van 



KERNINFO nummer 1 

Russische en Franse origine, voor de 
onderzoeksreactoren in Tuwaitha onder 
IAEA controle. De Irakezen wilden zo'n 
36 kilo hoogverrijkt uranium buiten de 
controle van het IAEA te verzamelen. 

Het kernwapen 
Gebaseerd op de inspecties, do

cumenten en interviews gelooft men nu 
dat Irak bezig was een 20 knoton kern
wapen te ontwikkelen. Dit is een wapen 
dat wordt beschreven in de algemeen 
beschikbare literatuur. Verder is aan
getoond dat Irak het ontwerp nog niet 
onder de knie had. De Irakezen streef
den er naar om door verbeterde explo
sieven de nucleaire kern te halveren. In 
het Al Qa Qaa laboratorium werd een
voudig onderzoek gedaan aan "explosie
ven lenzen", dit programma was echter 
nog niet in staat de nucleaire kern ook 
daadwerkelijk tot compressie te krijgen 
(waardoor de kernexplosie ontstaat) • 
Verder was het werk aan de neutronen
generator nog ver van compleet. Deze 
generator is nodig om de kernreactie te 
beginnen, als deze generator niet 
werkt, of niet op ti.jd, is het mogelijk 
dat een kernwapen niet de gewenste 
sterkte heeft of geheel geen kernexplo
sie levert. 

Wat de Irakezen met een eerste 
kernwapen zouden hebben gedaan is 
onduidelijk. Enige verklaringen wijzen 
op een laatste experiment, waarschijn
lijk een (ondergrondse) kernproef. Er 
werd actief gezocht naar een plaats in 
het zuid-westen van Irak voor zo'n 
proef. Om de voorbereidingsactiviteiten 
voor zo'n proef te verbergen werd ge
bruik gemaakt van openbare Amerikaan
se studies. Daarnaast zouden de Irak
ezen ook een kernwapen hebben kunnen 
afwerpen uit een vliegtuig. Kortom een 
ondergrondse kernproef zou hebben 
aangegeven dat Irak meer kon dan men 
dacht, in het slechtste geval zou dit 
kernwapen getest kunnen worden op een 
vijand van Irak. 

Controle 
Volgens de CIA is Irak snel in

staat om haar kernwapenprogramma te 
hervatten als het internationale embargo 
en de inspecties door het IAEA zouden 
worden opgeheven. Voor de Golfoorlog 
waren zo'n 7000 mensen actief in het 
nucleaireprogramma, wat onder andere 
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betekent dat veel kennis nog aanwezig 
is (b.v. op verrijkingsgebied) • Volgens 
dat zelfde CIA zou Irak in 5 á 7 jaar 
voldoende materiaal kunnen produceren 
voor een kernwapen. Als het programma 
zou worden hervat is het zeer waar
schijnlijk dat gas-centrifuges worden 
gebruikt voor verrijking van uranium. 
Verzwakte controle op splijtstof in de 
voormalige Sovjet Unie is een mogelijk
heid voor Irak om snel aan materiaal en 
meer kennis op het gebied van centrifu
getechnieken te komen. Verder is het 
relatief eenvoudig voor Irak {en ieder 
ander land) het bewapeningsprogramma 
te hervatten, ontwerpprogramma's kun
nen tegenwoordig op kleine computers 
worden uitgevoerd. Voor (beperkte) 
proeven is het mogelijk gebruik te ma
ken van steeds ander lokaties, waardoor 
het moeilijk wordt om sporen van een 
kernwapenprogramma te vinden. 

De huidige IAEA controles in 
Irak, zijn niet ontworpen om zulke wa
penprogramma's te ontdekken, maar het 
is het meest stringente programma tot 
nu toe. Het AT van het IAEA controleert 
niet alleen reeds bekende plaatsen, maar 
heeft ook (in theorie) de mogelijkheid 
om overal op ieder moment, zonder 
waarschuwing vooraf, te inspecteren. 
In de praktijk wordt door de Irakezen, 
met succes, al het mogelijke gedaan om 
dat te verhinderen. Voor de inspecteurs 
is het b.v. niet mogelijk om bij mensen 
thuis of in moskeeën te zoeken. 

Als het embargo eenmaal wordt op 
geheven blijft het IAEA haar mogelijkhe
den houden om alle waren te kontrole
ren, voor zover Irak daartoe verplicht 
is. Verder heeft het IAEA in de afgelo
pen jaren een database aangelegd en 
kan in samenwerking met de VN en en
kele landen ('Voorname11jk de VS) het 
geheel worden gecontroleerd, op diver
se plaatsen zijn videocamera's geïnstal
leerd. 

De toekomst 
Hoewel het Irakese kernwapen

programma slechts langzaam vorderde, 
betekent dat niet dat dit land in de 
toekomst geen proliferatie bedreiging 
vormt. Op het IAEA en de VN rust de 
taak om ook in de toekomst haar activi
teiten in Irak op peil te houden. Dat is 
echter alleen mogelijk als de lidstaten, 
in de VN en bij het NPV, voldoende 
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middelen (fondsen, toegang tot inlich
tingen en hulp bij ontwikkeling van 
detectie middelen) ter beschikking stel
len. Dat laatste staat zeer ter discussie, 
de leden van de Velligheidsraad van de 
VN zullen naar verwachting steeds 
minder belangstelling hebben, vanwege 
andere "urgente" problemen. 

De opgedane ervaringen laten 
zien dat het mogelijk is een klein kern
wapenprogramma te ontdekken. Verder 
is het duidelijk dat het IAEA afhankelijk 
is van inlichtingendiensten van lidstaten 
( metname de VS) • Dit betekent zeker 
dat proliferatie in het internationaal 
politieksteekspel getolereerd blijft. Ook 
is het duidelijk dat de proliferatie drei
ging niet alleen vanuit de Russische 
Federatie komt, maar zeker ook uit de 
"veilige" Westerse wereld. 

Dirk Jan Dullemond 

Enkele gegevens: 
Voor de golfoorlog "bezat" Irak: 
13,7 Kg "vers'' 80% Uranium uit 
Rusland, 11.9 Kg 93% bestraald 
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en 0,4 Kg 93% "vers" Uranium uit 
Frankrijk onder IAEA controle 
voor de 2 onderzoekereactoren in 
Tuwaitha. Het hoog verrijkt ura
nium is inmiddels verwijdert. Het 
Irakese plan was om 36 Kg buiten 
IAEA controle te krijgen. 
Frankrijk leverde "hot cells" voor 
de LAMA fabriek in Tuwai.tha om 
brandstofstaven uit elkaar te 
halen. 
Oude Urenco centrifuge ontwer
pen kwamen van MAN Technologie 
AG München, Duitsland. Duitse 
ex-werknemers (experts) van het 
centrifuge programma bij MAN, 
B. Stemmler, W. B~, K. 
Schaab gaven technische onder
steuning. 
Het Duitse H&H Metalform trad op 
als technologie bemiddelaar. 
Boehier Edelstahl, Oostenrijk 
leverde, via Mazahr Malik (Enge
land) hoogwaardig staal voor 
centrifuges. 

Bron: the Bulletin of the Atomie Scien
~s,November/Deoember1995,p53-64; 

NAVOKERNWAPENVOORRAAD 

Van de kernwapens van de Verenigde Staten (VS) zijn er nu zo'n 480 buiten haar 
grondgebied gestationeerd. Dat is een vermindering van meer dan 90% t.o.v. van 1985. 
Al deze kernbommen, van het B61 type, bevinden zich op NAVO grondgebied, de 
bommen in Zuid Korea en Guam zijn teruggetrokken. 

Van deze voorraad bevinden zich 
245 bommen in Duitsland (Buechel, 
Memmingen, Norvenich en Ramstein), 90 
in Groot Brittannië (Lakenheath), 75 in 
Turkije ( Balikesir, Incirlik en Murted), 
40 in Italiê (Aviano en Ghedi-Torre). In 
Griekenland (Araxos) 1 Nederland (Vol
kel) en Belgiê (Kleine Brogel.) liggen in 
ieder land 10 bommen. 

Naar schatting 105 B61 bommen 
kunnen door niet amerikaanse aanvals
vliegtuigen van Griekenland, Neder
land, Belgiê en Italiê (ieder 10 bom
men) I Duitsland ( 45) en Turkije (20) 
worden ingezet. De opslag en inzet is 
onderhevig aan Amerikaanse controle. 
De rest van de 480 bommen liggen op 
Amerikaanse bases in Europa ( Ramsteln, 

Lakenheath, Incirlik en Aviano) • 

Hoewel onder het Amerikaanse 
"Nuclear Posture Review" het de bedoe
ling was om alle buiten de VS gestatio
neerde kernwapens terug te trekken is 
dat niet gebeurt voor NAVO gebied. Dit 
is grotendeels het gevolg van interne 
NAVO politiek en voor een van de multi
laterale inzet van deze kernwapens. 
Overigens heeft Rusland geen kernwa
pens meer buiten haar grondgebied 
gestationeerd. 

Dirk Jan Dullemond 

Bron: the Bulletin of the Atomie Scien
ttsts, november/december 1995, p74, 75; 
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VERARMD URANIUM 

Als gevolg van proefnemingen met ontstekingen voor kernwapens zit de Pantex 
kernwapenfabriek (VS) nu met diverse problemen. Eén van die problemen is het 
achtergebleven verarmd uranium. 

De proeven werden gehouden 
tussen 1950 en 1985 en zijn o.a. bedoeld 
om de kwaliteit te beproeven van de 
explosieve-ontstekingen en voor ander 
onderzoeksdoeleinden. Bij deze proeven 
werd de kernlading vervangen door 
verarmd uranium, bij de explosie vlie
gen grotere en kleinere brokstukken in 
het rond. Bij de zogenaamde Firing Site 
5 gaat het om een terrein met een diame
ter van zo'n 300m met een ring van 
aarde daar omheen. In het kerngebied, 
waar de proeven zijn genomen werden 
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de "afwijkingen" van de norm zo veel 
dat die niet meer afzonderlijk waren aan 
te geven, een gebied van 50 bij 60 me
ter. Door de jaren heen moet er al ver
armd uranium door de wind zijn rond 
geblazen en is een hoeveelheld in het 
grondwater gekomen als gevolg van 
regenval. Voor het opruimen schat men 
500 vaten nodig te hebben waarvan de 
inhoud als laag-radioactl.efafval te boek 
zal staan. Bij proef opruimingen bleek 
dat op diverse plekken de vervuiling 
met verarmd uranium dieper zat dan men 
verwachte. 
Van de 7 proefgebieden zijn er 3 nog 
ingebruik, voor 2 wordt geen verdere 
actie verwacht en voor 1 proefgebied is 
dit nog onzeker. Alleen •t gebied van 
Firlng Site 5 staat op de nominatie 
schoongemaakt te worden. 

Dirk .Jan Dullemond 

Bron: "Investi.gation finds depleted 
uranium contamination at Firing Site 5", 
the Examiner, October, 1995 

PLU'l'ONIUM 

En nogmaalsPantex. De belangrijkste 
bezigheid van deze fabriek is nu het ont
mantelen van kernwapens. Een gevaarlijk 
karwei waarbij diverse problemenoptreden, 
tot explosies toe. Om ongelukken als explo-

sies in te perken worden de ontmantelingsruimtes beveiligt met "explosie deuren" • 

In 1983 werd ontdekt dat deze 
deuren kieren vertoonden die groter 
waren dan toegestaan, er werden toe
zeggingen gedaan om dit te verhelpen. 
Als gevolg van de "recente" veilighef.ds
analyse uit 1994, werd voor de reparatie 
geld vrij gemaakt. Tot op heden is er 
echter nog niets gebeurt. 

Bij explosies (ongelukken) kan 
het plutonium uit een kernwapen worden 
verspreid (als stof) , door de hogere 
druk in de ontmantelingsruimte zal de 

lucht zich een weg naar buiten willen 
banen, gevolg is dat het verstofte plu
tonium zich buiten verspreid. Om toch 
door te kunnen werken zijn gedoogver
gunningen uit gegeven voor de diverse 
gebouwen ••••• 

Dirk .Jan Dullemond 

Bron: "Pantex assembly /disassembly 
cells have potential for offsite plutonium 
dispersal11 

, the Exanûner, January, 1996 
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MILLENNIUM KOORTS 

Met deze titel gaf Colin Archer van het International Peace Bureau laatst op de 
strategie bijeenkomst van Abolltion 2000, in Den Haag, een kort overzicht van 
belangrijke gebeurtenissen tot het jaar 2000. Een greep: 

1996 

1997 

Maart: Begin van Herziening van 
Maastricht, ook wel Maastricht II 
of Inter Gouvernementele Confe
rentie (IGC) genoemd. Voor ons 
is het Europese Gemeenschappe
lijk Buitenland en Veiligheid Be
leid van belang. 
Maart/ April: Uitspraak van het 
Internationaal Hof van Justitie 
m.b.t. het WCP? 
April: G7 bijeenkomst 
26: 10 jaar TsjerNObyl 
September: Een CTBT?? 

Begin dit jaar einde van IGC. 
Eerste 10 daagse bijeenkomst voor 
toetsingsconferentie van het NPV 
in 2000. Deze bijeenkomst is het 
gevolg van de verlenging van het 
NPV en bied een goede mogelijk
heid voor NGO's om de toon te 
proberen te zetten. 
Mogelijk vierde speciale VN sessie 
over ontwapening 

1998 

1999 

2000 

Mogelijk een "burger top" over 
afschaffing van kernwapens 
Een verbod op productie van 
splijtbaarmateriaal'? 

50 jaar universele verklaring van 
de rechten van de mens 
Tweede 10 daagse bijeenkomst 
voor toetsingsconferentie van het 
NPV in 2000. 
Officieelloopt het West Europese 
Unie verdrag af, wat gaat er ge
beuren? 

100 jaar Haagse Conferentie en 
eerste Haagse Conventie. 
Einde van VN decennium van in
ternationale wetgeving. 
Derde 10 daagse bijeenkomst voor 
toetsingsconferentie van het NPV 
in 2000. 

Toetsingsconferentie van het NPV 

"De bom voorbij? De verlenging van het non-proliferatie verdrag en de toekomst van de 
kernwapens", redactie Bertbom, Huub Jaspers, Studiecentrum voorVredesvraagstuk
ken, KU Nijmegen 1995 i.s.m. TNI en WISE. Cahier 69, ISBN 90-71701-58-1 
Te bestellen bij: WISE-International, postbus 18185, lOOZB Amsterdam. Kosten: 119,90 
plus porto f5,-
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