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KERNINFO nummer 4 

TER INLEIDING 

Voor jullie ligt Kerninfo nummer 
4 van 1996. Het heuglijke feit doet 
zich voor dat er een Algeheel verbod 
op Kernproeven (CTBT) is 
aangenomen in de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties. 
Het verdrag ligt open voor 
ondertekening en ratificatie. Er is nog 
het nodige te doen om dit verdrag ook 
werkelijk vankracht te laten zijn. 
Naast dat ieder land nog moet 
ratif:iceren is het grootste struikelblok 
om de erkende en niet-erkende 
kernwapenlanden dit verdrag te laten 
onderschrijven. Zoals het er nu naar 
uitziet zal India zich onttrekken aan 
ondertekening en ratificatie. 

Het verdrag beëindigt 
kemproeven zoals wij die kennen: een 
plot boven of onder de grond. Het 
verdrag slaagt er echter niet in om 
laboratoriumproeven en 
oomputersimulaties te verbieden. Daar 
zit dan ook een klein gaatje, het is 
nog altijd mogelijk om kernwapens te 
maken en te verf1jnen. Daarmee 
heb ben de vijf erkende 
kernwapenstaten een voorsprong op de 
rest van de wereld, een voorsprong 
die met het verbod op kernproeven 
bevroren wordt. Kortom, naast het 
zorgen dat het kernproevenverbod 
inwerking treed is het zaak om ook 
verder te werken aan het stoppen van 
het vergaren van ontwerpkennis, de 
toevoer van materiaal en het 
ontmantelen en opruimen van de 
bestaande kernwapens. 

De positie van India in het 
bijzonder wordt toegelicht met twee 
artikelen uit het Indiase blak 
Anumukti. Eigenlijk zijn de hoofdlijnen 
uit deze artikelen ook toepasbaar op 
Westerse landen en Nederland in het 
bijzonder. 

De adviserende uitspraak van 
het Internationaal Gerechtshof vormt 
een mooie aanleiding om verder te 
werken aan nucleaire ontwapening. Nu 
dat het belangrijkste juridische orgaan 
in de wereld van mening is dat 
kernwapens in het .algemeen naar 
internationale regelgeving niet kunnen 
is het zaak om ook actief iets te 
ondernemen om de Nederlandse 
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overheid er toe te bewegen 't laatste 
restje nucleiare bewapening en 
bemoeienis op te ruimen. Daartoe zijn 
diverse ontwikkelingen. De Vereniging 
van Juristen voor Vrede probeert 
kamer vragen te laten stellen en "de 
Ombouwers" demonstreren op 24 
cktober (dag van de Verenigde Naües) 
bij Volkel. Ondertussen ziet de 
Nederlandse regering geen aanleiding 
om actie te ondernemen met betrekking 
tot het door haar gevoerde beleid. 

Op internationaal vlak heeft de 
Canberra commissie haar rapport 
uitgebracht. Het rapport rekent een 
voor een af met de argumenten voor 
kernwapens, geeft aan hoe een 
kernwapenvrije wereld bereikt kan 
worden, maar slaagt er niet in een 
tijdpad aan te geven. 

Verder nog de ophef rond de 
overblijfselen van de Russische 
nucleaire vloot, het Nederlandse 
NIKHEF en de Amerikaanse 
milieu vriendelijke nucleaire 
onderzeeërs. 

Betalingen 
Dit blad is volledig afhankelijk 

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

Neem en leesl 

Dirk Jan Pullemond 

EEN VERBOD OP KERNPROEVEN 

Op 10 september werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties het kernproeven verbod (CTBT) waarin de Geneefse 
Ontwapenings:>nderhandelingen ruim 2 jaar over is onderhandeld aangenomen. Het 
verdrag is met 158 stemmen voor, 3 tegen en 5 onthouclingen aangenomen. 

Op 29 augustus werd duidelijk 
dat over de verdragstekst voor het 
CTBT geen consensus kon worden 
bereikt in de Geneefse 
Ontwapeningsonderhandelingen 
(Conference on Disarmament, CD). Dit 
was het gevolg van oppositie tegen het 
verdrag van voornamelijk Iran en 
India. In een poging om uit deze 
impasse te raken heeft Australiê, 
samen met een groep ·vrienden van 
het CTBT" de verdragstekst in de 
Algemene Vergadering ingebracht. 
Daarmee probeerde Australiê alsnog te 
voldoen aan de oproep van de vorige 
Algemene Vexgadering om in het 51ste 
jaar een CTBT ter ondertekening voor 
te leggen en aan de verplichtingen 
aangegaan bij de 
verlengingsoonferentie van het NPV in 
mei van 1995. Uiteindelijk werd het 
Australische initiatief door 127 landen 
ondersteund en aangenomen. 

De aanname van het CTBT is 
nog geen garantie voor de 
inwerkingtreding ervan. De grootste 
hobbel ligt direct in de 
in werkingtredingsclausule. Het 
verdrag kan pas inwerkingtreden als 
44 landen 1 waaronder India I het 
verdrag hebben ondertekenend en 
geratificeerd. De lijst van 44 landen is 
gevormd door een combinatie van 
lidmaatschap van de CD en het bezit 
van nucleaire technologie. De 
bestaande formulering is een poging 
om niet-erkende kernwapenlanden niet 
door de formulering alsnog een status 
als kernwapenland te geven. Met een 
mechanisme waarbij om de 3 jaar een 
ronterentie wordt gehouden met landen 
die al hebben geratificeerd wordt 

gepoogd de inwerkingtreding te 
begeleiden danwel te versnellen. 

De drie tegenstemmers waren 
India, Bhutan en Libiê. Dat Bhutan 
tegenstemde heeft te maken met haar 
:telatie tot India. India heeft al eerder 
duidelijk gemaakt dat dit C TBT niet 
ver genoeg gaat. Vooral het impliciet 
bevriezen van de huidige nucleaire 
voorsprong van de 5 erkende 
kernwapenlanden is India een doorn in 
het oog. Daarom wil India, met andere 
voornanelijk Niet-gebonden landen dat 
in het verdrag een tijdpad wordt 
opgenomen voor nucleaire 
ontwapening. Toch hebben de ander 
Niet-gebonden landen in grote 
meerderheid besloten om voor het 
verdrag te stemmen, ondanks allerlei 
bezwaren. 

Kanttekeningen 
Uit de afgelegde verklaringen 

voor de stemming en blijken 
grotendeels de volgende zorgen: 

Door in deze Algemene 
Vergadering van de Verenigde 
Naties het verdrag aan te nemen 
met meerderheid van stemmen 
wordt het mechanisme van 
consensus van de CD omzeild. 
Veel van de verklaringen wijzen 
op het eenmalig karakter van 
deze aktie en benadrukten nog 
eens dat de CD de enige plaats 
is om over ontwapening te 
onderhandelen. 
De inwerkingtredingsclausule, 
welke niet discriminerend is 
maar wel afhankelijk is van elk 
van de 44 landen. 
Het verdrag maakt geen eind 
aan laboratorium proeven en 
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computersimulaties en aan 
verdere kwalitatieve 
ontwikkeling van kernwapens. 
In het verdrag wordt geen 
aanzet tot verdere nucleaire 
ontwapening gedaan. Veel werd 
gerefereerd aan de uitspraak 
van het Inter-nationaal Ge
rechtshof en het aktie pro
gramma van 
de groep van 
21 (Niet
gebonden 
landen). 
Verder zijn er 
veel geluiden 
die duidelijk 
maken dat het 
verdrag een 
compromis is. 
Eigenlijk heeft 
ieder land wel 
een aspect in 
het verdrag 
waar het niet 
tevreden mee 
is. 

Dirk Jan Dullemond 

Bron: Acronym email 
8.1 en 8.2 van 10 september 1996 
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d THCJSf NCC!.EAk 1\lWEk 
COMMISSION PEDPLf THAT WEkE 
ME ETJN& IIERE !IECM TO HAVE 
FOIWOTT'EH S~flTHI/118. 

) 

HOGE MORAAL 

Sommigen, slechts weinigen, hebben een moraal. Velen zijn moralistisch. En 
er zijn er met moraal die ook moralistisch zijn. Een moraal hebben houdt in 
handelen in naar de principes die worden aangehangen, zelfs in moeilijke 
omstandigheden. Moralisten verwachten dat anderen handelen naar hun moraal, 
zonder daarbij naar de eigen moraal te kijken. 

Mensen met een moraal zijn 
meestal prikkelend voor degenen om 
hen heen, zo niet ergerlijk. Soms is 
het vervelend voor hen om aan een 
zo'n hoge standaard vast te houden, 
zeker als de uitkomst van iets niet in 
het onmiddellijke eigenbelang is. En 
toch dwingen mensen met een moraal 
respect af, hoe ergerlijk en hoe 
veeleisend ook. Eén van hen was 
Gandhi, in zijn leven is hij voor alles 
en nog wat uitgemaakt, maar ook zijn 
grootste tegenstanders hadden respect 
voor zijn toewijding aan zijn principes. 

India, het land dat Gandhi als 
vader van de natie officieel heeft 
aangenanen, geeft er de voorkeur aan 
om in haar relaties met de 
buitenwereld meer moralistisch te zijn 
dan te getuigen van een moraal. En 
welk respect men ook kan hebben voor 
mensen met een moraal, moralisten, 
met hun schijnheilig beleren, zijn op 
z'n vriendelijkst gezegd een ergernis 
voor hun omgeving. 

Het Indiase vasthouden aan 
algehele nucleaire ontwapening is een 
gezond principe. Maar onze pleidooien 
zullen alleen respect afdwingen als 
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wijzelf daarin geloven en wettelijk (of 
in een verdrag) vastleggen af te zien 
van het voornemen om ooit een 
kernwapen te maken. Dat moet niet zo 
moeilijk zijn. Het Internationaal 
Gerechtshof heeft de dreiging met en 
het gebruik van kernwapens al illegaal 
verklaart. Voor wapens die nooit 
zullen worden gebruikt, hebben 
kernwapens bij hun produktie al 
enorme vernielingen en ellende 
veroorzaakt onder de mensen wier 
veiligheid moet worden gegarandeerd. 
De boeken welke wij hebben besproken 
in deze aflevering zijn een bescheiden 
getuigenis hier van. 

Nucleaire bramhacharya is niet 
de onthouding van de zwakkeren. Net 
als altijd vereist het handelen. Maar 
gelijk bramhacharya, kan het 
ondenkbare kracht geven. Het zou dit 
land op een hoger moraal plan brengen 
en leiding geven aan de rest van de 
wereld tegen de misdadigheid van 
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kernmachten en hun wereld orde 
(chaos) . Maar zij die verslaaft zijn aan 
het geschooi rond de nucleaire ronde 
tafel (de Veiligheidsraad), met hun 
tong al bijna op de grond, hopend op 
een uitnodiging om aan te zitten of op 
een toegeworpen kruimeltje, zijn niet 
diegenen die dit zullen doen. Het 
minste wat zij kunnen doen is 
ophouden moralistisch te zijn. 

Surendra Gadekar, editor Anumukti. 

Vertaling: Dirk Jan Dullemond 

Bron: "Anumukti, A journa.l devoted to 
a Non-Nuclear India· I December 
1995/January 1996, gepubliceerd july 
1996. Sampooma Kranti Vidyalaya, 
Vedchhi, 394 641 India; e-mail 
Admin@Anumukti .ilbom .ernet .in 

Bramhacharay: zelfonthouding 1 zelf 
beperking, een gedrag dat tot het 
hoogste leidt. 

ATOOMENERGIE IN INDIA 

Voor velen is het een verrassing dat het werk aan atoomenergie in India 
eerder begon dan in veel westerse landen. Al in 1944, nog voor de Indiase 
onafhankelijkheid en voor het eerste gebruik van kernwapens op Hiroshima en 
Nagasaki 1 was Dr. Homi J. Bhabha bezig met het opzetten van een instituut voor 
het opleiden van atoomwetenschappers en -technici. Later werd hij hoofd van de 
Indiase Atoanenergie commissie. Deze commissie werd in 1948 opgericht en in 1954 
werd Tata Institute of Fundamental Research opgericht. In 1958 is de eerste 
onderzoeksreactor in bedrijf genomen en in 1962 werd een Atoomenergiewet 
aangenomen die het onthullen van informatie over Atoomenergie verbood. 

In 1962 werden ook grootse nucleaire plannen aangekondigd. Deze plannen 
voorzagen in grote aantallen zwaarwaterreactoren I die met Canadese hulp zouden 
worden gebouwd, gevolgd door kweekreactoren, om plutonium te produceren I wat 
vervolgens kon worden gebruikt om uit Thoiium, wat veel aan de Indiase westkust 
voorkant, Uranium 233 te maken. Inctia zou binnen 25 jaar (dus ongeveer in 1987) 
25000 Megawatt (50 maal Borssele, D.J.) aan Atoomstroom kunnen produceren. De 
bouw van de eerste opwekkingseenheid, een kokendwater reactor voor weinig geld 
door General Electric gebouwd, begon in 1963 en werd in 1969 in bedrijf genomen. 
In 1974 voerde India en ·vreedzame kernproef· uit in de Rajasthan woestijn. 
Sindsdien bevindt India zich in een geïsoleerde positie ten opzichte van de 
westelijke kernwapenstaten en xooet India haar nucleaire programma zooder hulp van 
buiten uitvoeren. 

Symbool van de macht. 
De oorzaken voor de fascinatie 

voor atoomenergie liggen diep in de 
Indiase geschiedenis verborgen. 200 
jaar Britse overheersing, vooraf 
gegaan door duizend jaar invasies 
van uit het noorden I hebben velen in 

India overtuigd van het nut van een 
sterke militaire aanwezigheid I maar ook 
dat alleen de beheersing van moderne 
wetenschappen en technologie, het 
onafhankelijke India haar rechtmatige 
plaats in de wereldgemeenschap 
mogelijk maakt. Daarom heeft India, 
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van af het begin van de opbouw van 
de Natie, kernenergie een belangrijke 
plaats gegeven. Zo sterk zelfs dat de 
investeringen in wetenschap
pelijkonderzoek naar kernenergie de 
gezamenlijke investeringen voor ander 
wetenschappelijkonderzoek overtrof. 
Daarnaast hoefden nucleaire weten
schappers niet door dezelfde 
bureaucratische molen als andere 
onderzoekers aan de universiteiten. 

Het gevolg van deze 
inspanningen is dat India in alle 
facetten van de nucleaire brandstof 
"cyclus" zelf verzorgend is. India heeft 
haar ei.gen uraniummijnen, eigen 
brandstofproduktie, bouwt haar eigen 
kernreactoren, heeft een opwerkings
fabriek en weet zich, net als alle 
anderen, geen raad met kernafval. 

Met betrekking tot kernwapens 
is de Indiase politiek altijd 
dubbelzinnig geweest. Aan de ene 
kant gaat India er prat op het land 
van · ahimsa" (geweldloosheid) te zijn, 
met als gevolg dat er een sterke anti
nucleaire stroming bestaat. India heeft 
binnen en buiten de Verenigde Naties 
consequent oppositie gevoerd tegen 
het maken van en het dreigen met 
kernwapens. Vermeld moet worden dat 
gedurende de oorlog met Pakistan in 
1971, India door de Nixon-regering 
bedreigd werd met nucleair bewapende 
vliegdekschepen, om binnen de door 
de VS. gestelde grenzen te blijven. 
Aan de andere kant heeft India altijd 
een sterke pro-nucleaire lobby gehad I 
welke atoomwapens als internationaal 
symbool van macht zag en in een 
wereld waarin alleen machtigen 
gerespecteerd worden, moest India 
zich inspannen om een kernwapenland 
te worden. 

Tussen deze twee uitersten 
beweegt zich het Indiase gedrag. 
Hoewel het consequent tegen de 
ontwikkeling van kernwapens ageerde, 
schuwde het niet de schaduwzijde van 
nucleaire technologie te benutten. 
Hoewel kernwapens taboe waren I 
waren vreedzame kernproeven, die 
niet van militaire kernproeven te 
onderscheiden zijn, dat niet. Het is 
duidelijk dat niet alleen India, maar 
dat de andete kernwapenlanden in het 
verleden en ook in het heden, 
nucleaire zaken dubbelzinnig houden. 
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De. ervaringen met kernenergie 
zijn in India nauwelijks verspreid. 
Oorsprenkelijk was tussen de 20000 en 
25000 Megawatt voor 1987 gepland, de 
gerealiseerde capaciteit is echter 1700 
Megawatt. De meerderheid van de 
reactoren werken op 40% van hun 
vermogen, er zijn talrijke stoiingen en 
ongevallen opgetreden en enige 
reactoren kunnen met recht als de 
smerigste van de wereld worden 
aangemerkt. 

Ontwikkeling van een anti-
kernenergiebeweging. 

Een anti-nucleaire houding heeft 
zich in India maar langzaam 
ontwikkeld. In de 50er jaren werd, 
ondanks de afschuw van de Bom, 
kernenergie voor vreedzame doeleinden 
door bijna iedereen als een goed idee 
gezien. Men was er trots op dat 
Indiase wetenschappers zelf zulke 
romplexe installaties konden bouwen en 
bedrijven. Velen dachten dat de 
vruchten van deze activiteiten snel 
verspreid zouden worden en dat de 
treurige toestand van alledag echt 
veranderen zou. De geschiedenis van 
de kerncentrale van Rajasthan 
( Rajasthan Atomie Power Station, 
RAPS) is daarvoor exemplarisch. 

RAPS was de eerste Indiase 
reactor, van het Canadese zwaarwater 
type, gebouwd met Canadese hulp. 
Het eerste reactorblok kwam in 1973 
klaar en het tweede blok was nog 
onder constructie toen in 1974 India 
een kernexplosie uitvoerde. Canada 
beëindigde iedere hulp, maar 
desondanks kwam het tweede blok in 
1980 gereed. 

De centrale is gelegen aan de 
oostoever van het Rana Pratap 
reservoir in de Chambal rivier. In de 
50er jaren werden in deze rivier 
binnen 100km vier stuwdammen 
aangelegd. Veel van de daar wonende 
mensen werden verdreven. Bij de 
bouw van de reactor werd 
werkgelegenheid in het vooruitzicht 
gesteld en velen dachten "ontwikkeld· 
te worden en dat hun kinderen een 
goed leven zouden krijgen. Na het 
beëindigen van de bouwactiviteiten, 
was er geen werk meer voor 
ongeschoolden en analfabetische 
dorpelingen behalve tijdelijk werk als 
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schoonmaker als de reactor in 
onderhoud is. De stroom die wordt 
geproduceerd gaat naar de industrie
stad Kota, 50 kilometer verder. 17 
jaar na de afronding van de bouw 
hebben de dorpen op wier grond de 
reactor staat geen elektriciteit. Een 
studie uit 1991 onthulde dat maar 4 
mensen uit een bevolking van 2860 uit 
5 dorpen in een omtrek van 10 
kilometer een baan gekregen hebben. 
Maar 19% van de huishoudens heeft 
elektriciteit, in vergelijkbare dorpen 
meer dan 50 kilometer van de reactor 
heeft 52% van de huishoudens 
elektriciteit. 

De gezondheidstoestand van de 
mensen in de buurt van de reactor 
wordt steeds slechter. De boven 
genoemde studie geeft aan dat 
chronische aandoeningen in de 
omgeving van de reactor driemaal 
vaker voorkomen dan op vergelijkbare 
plaatsen op grote afstand van de 
reactor. Ouderdomskwalen zoals 
grauwe staar breken sneller en de 
aanwezigheid van tumoren is mvenmaal 
hoger. Het ergste is de uitwerking op 
kinderen. Abnormale zwanger
schappen, miskramen en doodge
horenen komen in de dorpen nabij de 
reactor significant meer voor dan 
verder van de reactor en er is door 
de tijd gezien nog steeds een toename. 

De ramp in Bophal in 1984 
alarmeerde veel mensen in India met 
betrekking tot de gevaren verbonden 
aan de chemische (toxiden) industrie. 
Rond de tijd van de ramp in 
Tsjernobyl (1986) waren er veel kleine 
groepen tegen kernenergiecentrales 
actief. In dat zelfde jaar vond ook de 
grote demonstratie tegen de centrale 
in Kakrapar I in de west Indiase 
deelstaat Gujarat, plaats. Van 
regeringszijde werd veel geweld 
gebruikt I door schoten werd één mens 
gedood en er werd gul met traangas 
gewerkt. De overheid behandelde de 
talrijke gearresteerden als terroristen 
en probeerde hen ook als zodanig te 
laten veroordelen. In 1987 en 1988 was 
er veel tegenstand in de zuid Indiase 
staat Karnataka waar de bouw van een 
kerncentrale de laatste resten van een 
tropisch oerwoud bedreigde. 

De tegenstand organiseert zich 
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In augustus 1986 kwamen anti
kernenergie groepen uit het hele land 
voor het eerst bij elkaar. Besloten 
werd elkaar over en weer te 
mdersteunen en een nieuwsbrief uit te 
geven. ln augustus 1987 verscheen de 
eerste uitgave van het 
tweemaandelijkse tijdschrift Anumukti 
(vrij vertaald: bevrijding van het 
atoom) dat tot op heden nog 
regelmatig verschijnt. 

De activisten in Karnataka 
dwongen een debat tussen voor- en 
tegenstanders van kernenergie af. Dat 
debat vond in december 1988 plaats en 
maakte duidelijk dat de nucleaire 
tegenstand wetenschappelijk 
onderbouwd was (is) • Sinds dien 
weigert het pronucleair establishment 
elke openbare discussie met 
wetenschappelijke tegenstanders. 
Daarnaast hebben de activisten in 
Karnataka de kernenergie autoriteiten 
voor het gerecht gedaagd met 
betrekking tot de vraag van 
vestigingskriteria. De rechtbank riep 
de regering op de regels na te leven 
en stond het de activisten toe geheime 
documenten in te zien I dat 
verhinderde echter niet de 
bouwactiviteiten. 

In da laatste jaren hebben enige 
anti-nucleaire groepen wetenschap
pelijke studies laten verrichten op het 
gebied van gezondheid en economie 
rond nucleaire installaties. De eerste 
van dergelijke studies werd in 1991 
rond de reactor in Rajasthan 
uitgevoerd I daarna volgden Kakrapar 
en Kaiga. Recentelijk is nog een 
studie rond de uraniummijnbouw in 
Jadugura in de noordelijke staat Bihar 
uitgevoerd. Een belangrijk punt bij 
deze studies is dat de verzamelde 
informatie niet alleen word gebruikt 
voor vakartikelen in technische 
tijdschriften I maar ook aan mensen in 
een zodanige vorm word gepresenteerd 
dat zij de resultaten kunnen 
begrijpen. Vaak is het nodig om voor 
de overwegend analfabetische 
bevolking de informatie door liederen 
en straattheater te verspreiden. 

Een van de gevwgen van 
globalisering en door de politiek nage
streefde markteconomie is I dat de 
onmogelijkheid van kernenergie meer 
bekend wordt. Regeringsinmenging 
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wordt verminderd en de nucleocraten 
die niet gewend zijn aan bevraagd te 
worden merken nu in een ander 
klimaat te moeten werken. 
Tegelijkertijd is het bewustzijn over 
de gevolgen in de directe omgeving 
van kerncentrales doorgedrongen en 
wordt het moeilijk voor het 
establishment nieuwe kerncentrales op 
te zetten. Enige van deze pogingen, 
zoals in Peringome in Kerala, 
Nargajunasager in Andra Pradesh en 
Kudankulam in Tamil Nadu werden 
door de autoriteiten opgegeven dan 
wel in de ijskast gestopt door de 
sterke tegenstand. 

Van de bestaande capaciteit zijn 
beide reactorblokken in Rajasthan om 
veiligheidsredenen uitgeschakeld en de 
beide blokken in Tarapur en de twee 
in Madras werken op gereduceerd 
vermogen. De nieuwe eenheden in 
Narora en Kakrapar werken, maar hun 
prestatie in de eerste drie jaar ligt op 
25%. Er zijn nog zes 220 Megawatt 
zwaarwater eenheden in aanbouw (twee 
:In Rawatbhata in Rajasthan en vier in 
Kaiga/Karnataka) . Bij de bouw van de 
Kaiga-1 reactor stortte meer dan een 
jaar geleden delen van het 
beschermend omhulsel in. Een comité 
moest binnen drie maanden een 
rapport over de oorzaak opstellen, dat 
rapport moet echter nog gepubliceerd 
worden, de bouw ligt hangende het 
rapport stil. 

In Tarapur wacht de atoomlobby 
op vergunning om twee 500 Megawatt 
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eenheden te bouwen. Die vergunning 
en de financiële garanties zijn nog niet 
door de regering toegekend, toch 
heeft het uitvoerend orgaan al voor 
meerdere miljoenen aan onderdelen 
besteld. 

Omdat de nucleaire industrie in 
het westen de hardheid van de 
marktwerking al ondervindt, wordt het 
voor het doorvoeren van een 
kernenergiebeleid met massieve 
staatsondersteuning en export naar 
het buitenland steeds 
onwaarschijnlijker. In zo'n klimaat is 
het voor politici moeilijk om 
werkgelegenheid door de verkoop van 
deze ta::hnologie aannemelijk te maken. 
Gelukkig kan India alsgevolg van het 
niet ondertekenen van het NPV dat 
niet doen. Het is echter ook niet 
ondenkbaar dat nucleocraten in het 
westen en India een deal bekokstoven 
welke, met veil.igheidsvraagstukken als 
vermomming, de publieke opinie zo 
bewerkt dat de verkoop van 
atoomtechnologie mogelijk wordt. Om 
dit te voorkomen kunnen groepen in 
het Westen en India samenwerken. 

Surendra Gadekar, editor Anumukti 

Vertaling: Dirk Jan Dullemond 

Bron: graswurzelrevolution, september 
1996/211, "Atomenergie in Indien·, 
Surendra Gadekar in een vertaling van 
Andreas Speek. 

VERKLARING VAN DE CANBERRA COMMISSIE 

De Canberra commissie heeft sinds 26 november 1995 op verzoek van premier 
Keating van Australië onderzocht hoe een kernwapen vrije wereld is te bereiken. 
Op 14 augustus presenteerde de commissie haar rapport, dat later aan de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties zal worden gepresenteerd. De commissie 
ontzenuwd in haar rapport stuk voor stuk de argumenten voor kernwapens en komt 
met concrete stappen om het gevaar van de bestaande voorraden te verminderen 
en te werken aan totale afschaffing van kernwapens. Hier onder volgt de 
verklaring van de Canberra commissie en enkele van de stappen die zij voorstellen. 

Verklaring 
De vernietigingskracht van 
kernwapens is immens. Elk 
gebruik is catastrofaal. 

Kernwapens zijn een ontoe
laatbare bedreiging voor de 

gehele mensheid en haar 
woonplaats, toch blijven er nog 
tienduizenden in de arsenalen 
als gevolg van de opbouw in 
tijden van grote tegenstellingen. 
Die tijd is voorbij en toch wordt 
hun voortbestaan verdedigd. 
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Deze gegevens zijn duidelijk, 
maar de gevOlgen zijn 
onduidelijk gehouden. Er is 
geen twijfel mogelijk dat, als de 
volkeren van deze wereld meer 
op de hoogte zouden zijn van 
het gevaar dat samengaat met 
het bezit van kernwapens en de 
gevrugen van hun gebrWk, zij 
deze wapens zouden afwijzen en 
niet het bezit en de 
voortdurende aanschaf door hun 
regeringen zouden toestaan, 
zelfs niet voor de 
voorgespiegelde noodzaak van 
zelfverdediging. 

Kernwapens zijn in het bezit 
van slechts een handvru staten. 
Deze staten claimen dat 
kernwapens in een unieke 
veiligheidebehoefte voorzien, 
maar tegelijkertijd reservezen zij 
deze wapens voor zichzelf. Deze 
situatie is erg discriminerend, 
daarom niet stabiel en kan op 
de lange duur niet worden 
vrugehouden. Het bezit van 
kernwapens door een land is 
een voortdurende aanmoediging 
voor andere landen deze wapens 
ook te willen bezitten. 

De wereld wordt gekonfronteerd 
met de dreiging van nucleaire 
proliferatie en nucleair 
terrorisme. Deze dreigingen 
nemen toe en moeten worden 
bestreden en verwijderd. 

Uit bovenstaande redenen vrugt 
dat kernwapens de veiligheid van alle 
landen verminderd. Sterker nog, 
landen die deze wapens bezitten 
worden vanzelf doelwit van 
kernwapens. 

Op dit moment bestaat de 
mogelijkheid, misschien zonder 
precedent en nooit meer voorkomend, 
om nieuwe en duidelijke keuzes te 
maken om zonder kernwapens en in 
overeenstemming met de principes van 
het Handvest van de Verenigde Naties 
zaken tussen landen te regelen. 

De leden van de Canberra 
commissie roepen de Verenigde Staten, 
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Rusland, het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk en China op, voor te gaan 
in dit proces en zich ondubbelzinnig 
te verbinden aan de vernietiging van 
alle kernwapens. Zo'n commitment zou 
het meest diteet dit PX'OCBS versnellen. 
Alle regeringen moeten dit commitment 
ondersteunen en meewerken aan haar 
vervulling. 

De commissie heeft een aantal 
stappen geïdentificeerd welke direct 
kunnen worden genomen en daardoor 
de wereld een stuk veiliger maken. 

De commissie heeft ook 
praktische maatregelen voorgesteld 
voor verifieerbare vernietiging van 
kernwapens en het volledig onder 
contrrue brengen van militair 
brWkbaar nucleair materiaal. 

Een kernwapenvrije wereld kan 
worden veiliggesteld en behouden door 
pruitieke toewijding en worden 
verankerd in een langdurig en 
bindend legaal raamwerk. 

Concrete stappen 
De meest directe stappen welke 

worden voorgesteld door de Canberra 
commissie zijn: 
* Kernwapens van hun alert 

status afhalen (het deactiveren 
van lanceersystemen). 

* Verwijderen van kernkoppen 
van de afleveringssystemen. 

* Beëindiging van stationering 
van niet strategische 
kernwapens. 

* Beëindiging van kemproeven. 
* Verdere ondemandelingen om de 

arsenalen van de Verenigde 
Staten en Rusland te 
verkleinen. 

* Overeenstemming tussen de 
kernwapenstaten om niet als 
eerste kernwapens te gebrWken 
en geen gebruik verklaringen 
door hen naar niet
kernwapenstaten toe. 

Versterkende stappen: 
* Actie om verspreiding van 

kernwapens te voorkomen. 
(Horizontale prolifer~tie) 
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* 

* 

Ontwikkelen van verificatie 
procedures voor een kernwapen 
vrije wereld. 
Stop op produktie van nucleair 
materiaal voor kernwapens. 

Vertaling: Dirk Jan Duliamond 
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Bron: The Canberra Commission on 
the Eliminatien of Nuclear Weapons, 
08/14/96: Statement, Executive 
Summary, Report Part One, Report 
Part Two, Annex A, Annex B 

DE RUSSISCHE NOORDELIJKE VLOOT 

Op 6 februari 1996 werd Alexander N:ikitin door de Russische geheime dienst 
opgepakt en wordt sindsdien vastgehouden. Tegelijkertijd werd het Russische 
kantoor van de Bellona Foundation in Moermansk leeg gehaald. Nikitin is 
medewerker van de Bellona Foundation, een organisatie welke een uitgebreid 
onder2DE!k heeft gedaan naar de nucleaire vervuiling door de Russische Noordelijke 
vloot. 

Nikitin wordt beschuldigd van spionage en het voor geld publiceren van 
staatsgehei.m:m. Natuurlijk heeft Nikitin geld ontvangen voor het werk dat hij heeft 
gedaan, het rapport over de Noordelijke vloot is echter gebaseerd op openlijk 
verkrijgbare literatuur en documenten. Niks gehei.ms aan dus, gewoon diepgaand 
en gedegen onderzoek met als resultaat een indrukwekkend rapport over de 
dreigende nucleail:e gevaren in de noordelijke regionen van Europa als gevolg van 
de nucleaire erfenis van de Koude Oorlog. 

Blijkbaar is het de Russis:::he overheid er alles aan gelegen informatie die van 
het grootste belang is voor iedereen verborgen te houden. Nikitin wordt vast 
gehouden op grond van 2 decreten van het Russische ministerie van defensie, die 
zijn 20 geheim dat zelfs de advocaat van NiJdtin die decreten nog niet heeft mogen 
inzien. Omdat Nikitin van hoogverraad beschuldigd wordt, hangt hem bij 
veroordeling de doodstraf boven het hoofd. 

De Russische Noordelijke vloot 
Dit jaar viert de Russis:::he vloot 

haar driehonderdjarig bestaan. De 

Bellona Foundation onderzoekt sinds 
1989 de gevolgen voor het milieu in 
het Arctisch gebied als gevolg van de 

aanwezigheid van de Russische 
Noordelijke vloot. Het rapport 
over "the Russian Narthem Fleet 
-Sources of radioactiva 
Contamination-" (de Russische 
Noordelijke vloot - bronnen van 
radioactieve vervuiling - ) is 
gebaseerd op kennis en 
statistieken die openbaar zijn. 
Het rapport poogt een bijdrage 
te zijn tot het nemen van 
nationale en internationale 
maatregelen om radioactieve 
vervuiling in het Arctisch 
gebied tegen te gaan. 

Het rapport geeft een 
gedetailleerd overzicht van de 
toestand waarin het nucleaire 
deel van de Russische Noor
delijke vloot zich bevindt. 
Volgens het rapport bevindt 18% 
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van alle kernreactoren op deze aarde 
zich rond Moermansk, het :Kola schier
eiland en het gebied rond 
Severodvinsk. In het kort gaat het om 
270 reactoren die nog in bedrijf zijn of 
opgeslagen zijn. Afval van 90 
reactorkernen ligt onder onveilige 
omstandigheden opgeslagen bij 
Zapadnaya Lista en 18 reactorkernen 
zijn op schepen zijn opgeslagen onder 
vergelijkbare omstandigheden. Verder 
worden diverse ongelukken met 
Russische, door kernreactoren 
aangedreven, schepen beschreven. 

Van alle kernreactoren aan 
boord van marine schepen die in 
bedrijf zijn in de 5 kernwapenstaten, 
is ongeveer tweederde Russisch. Dat 
komt niet alleen omdat er gemiddeld 
per Russische onderzeeër er 2 
reactoren zijn, maar ook door het 
grote aantal nucleaire onderzeeërs. 
Op het Kola schiereiland en rond 
Severodvinsk aan de Witte Zee 
bevinden zich 236 kernreactoren aan 
boord van schepen, verder is op Kola 
nog een kerncentrale met 4 reactoren. 

Het rapport gaat in 8 
hoofdstukken in op de ontwikkeling 
van de Russische vloot. En beschrijft 
de veranderingen in de sociale, 
economische en politiek situatie van de 
laatste 5 jaar . Er wordt gedetailleerd 
ingegaan op de opbouw van de 
Noordelijke vloot met een nadruk op 
de nucleaire ontwikkelingen in het 
recente verleden. Verder wordt 
ingegaan op de verschillende havens 
waar nucleair aangedreven schepen 
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gestationeerd zijn, de plaatsen waar 
nucleaire schepen zijn gebouwd en de 
praktijken die worden gehanteerd bij 
het omgaan met nucleair materiaal, 
afval en het !:>uiten gebruik stellen 
van nucleair aangedreven SChepen. 

Wat fel naar voren komt zijn de 
dramatische gevolgen van de 
omwenteling in Rusland, de overvolle 
opslagplaatsen van nucleair afval en 
de slechte technische staat daarvan. 
Maar ook de procedures rond het 
buitengebruik stellen van 
kernonderzeeêrs, kortom het laten 
liggen van deze onderzeeërs zonder ze 
te ontmantelen. 

"The Russian Northern Fleet" is 
een document dat wat noodzakelijk is 
an tot een zinvolle oplossing te komen 
voor het omgaan met de nucleaire 
erfenis uit de Koude Oorlog. Het is 
niet Niki'tin die terecht zou moeten 
staan, maar veel meer degenen die 
deze erfenis willen toedekken en 
waarmogelijk ontkennen. 

Dirk Jan Dullemond 

Bron: "The Russian Narthem Fleet·, 
World Wide Web: 
http: I /www. grida. no/ngo/bellona/ 
ISBN 82-993138-5-6, ISSN 0806-3451; 
Uitgever: "The Bellona Foundation·, 
Postbus 2141, Grünerlokka, N-0505 
Oslo, Noorwegen, e-mail bellona@sn. no 

Verdere lezen: 'Nucleaire tijdbom 
onder de noordpool·, Henry v. Loon, 
Armex, september 1996, p. 16-19. 

KERNWAPENS OP WEG NAAR UITBANNING? 

Het Intemati.onaal Gerechtshof in Den Haag is "de gerechtelijke arm· van de 
Verenigde Naties en het belangrijkste tribuunaal in de wereld. ln 1995 besloot de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, in antwoord op een wereldwijde 
campagne, het Hof de volgende vraag voor te leggen: 

·Is de dreiging met of het gebruik van kernwapens in enige situatie 
toegestaan onder internationaal recht?· 

Deze vraag was een uitgebreidere veiBie van de vraag ~e in 1993 door de 
Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) aan het Hof werd gesteld. Nadat de vraag 
door de Algemene Vergadering werd gesteld zijn beide vragen verder parallel 
behandeld. Na een schriftelijke ronde in 1994 en 1995 werd in November 1995 een 
mondelinge ronde gehouden. In totaal namen 45 landen deel aan de procedure, 
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waarvan ongeveer tweederde voor illegaliteit van kernwapens pleite. Op 8 jull gaf 
het Intemati.onaal Gerechtshof antwoord op beide vragen. In het geval van de WHO 
werd geweigerd antwoord te leveren, het Hef vond de vraag buiten de competentie 
van de WHO Uggen. Op de vraag van de Algemene Vergadering werd een 
uitgebreid antwoord geleverd. De uitspraak zelf telt 37 pagina's en de aanvullende 
meningen van de afzonderlijke rechters tellen in totaal in ruim 230 pagina's. De 
essentie van het antwoord is vervat in de conclusie, paragraaf 105 (2) E, dat: 

·De dreiging of het gebruik van kemwapens in het algemeen in strijd is met 
de regels die van toepassing zijn in het internationaal oorlogsrecht en meer 
in het bijzonder de beginselen van het humanitair oorlogsrecht.· 

Het Haf komt verder in 105 (2) E tot de cmclusie dat het, gezien de huidige 
staat van het internatienaai :recht, en de feiten die het Hof ter beschikking staan, 
het niet instaat is te oordelen of de dreiging met of het gebruik van kernwapens 
legaal of illegaal is in geval van zelfverdediging in extreme omstandigheden, waar 
het naakte voortbestaan van een staat op het spel staat. Oe complete conclusie 
werd aangenomen doordat de voorzitter de doorslaggevende stem uitbracht. 

Onderbouwing van de uitspraak 
Het Hof vindt dat de effecten 

van het gebruik van kernwapens niet 
in tijd of ruimte kunnen worden 
beperkt en de complete beschaving en 
het ecosysteem kunnen vernietigen. 
Verder wijst het Hof op de 
desastreuze stralingseffekten op het 
milieu. 

Het Hof vindt unaniem dat de 
dreiging met kernwapens of het 
gebruik daarvan in strijd is met de 
artikelen 2 en 4 van het Handvest van 
de Verenigde Naties. Kortom als 
kernwapens niet worden gebruikt bij 
zelfverdediging dan is dat zeker 
illegaal. Voorts is het gebruik van 
geweld bij de uitoefening van 
individuele of collectieve verdediging, 
volgens artikel 51 van het Handvest, 
alleen legaal is als: 

Het gebruikte geweld in 
verhouding is tot het geweld 
van een agressor en het 
noodzaketijk is te reageren met 
geweld, vervolgens moet dat 
geweld overeenkomen met de 
regels in het internationaal 
oorlogsrecht inclusief het 
humanitair recht. 
Burgers nooit doelwit zijn, met 
alsgevolg dat gebruik van niet 
discriminerende wapens 
verboden is. Verder is onnodig 
leiden van militairen bij het 
bereiken van erkende militaire 
doelen gedurende de strijd 
verboden. 

Ook de neutraliteit van landen 
ook geld met betrekking tot de 
effecten van de gebruikte 
wapens. 

Volgens het Hof gelden al deze 
regels en principes ook voor 
kernwapens in het geval van 
individuele en collectieve 
zelfverdediging en moeten de effecten 
op het leefmilieu 2eker een overweging 
zljn bij het toepassen van een ·gepast· 
geweldsantwoord. 

Wat is de betekenis van deze uit
spraak? 

Het gegeven dat de vraag over 
illegaliteit van kernwapens werd 
voorgelegd aan het Hof geeft aan dat 
niet-kernwapenlanden, meer en meer 
de macht van enkele kernwapenlanden 
en hun bondgenoten ter discussie 
stellen. Ondanks de druk van 
voornametijk de VS. , Engeland en 
Frankrijk, hebben vooral niet
gebonden landen en landen op het 
zuidelijk halfrond aan gegeven dat 
internationale (politieke en 
economische) verhoudingen aan het 
veranderen zijn. 

Op aandrang van de 
kernwapenstaten had het Hof kunnen 
besluiten de vraag niet te 
beantwoorden. Dat gebeurde niet, 
slechts 1 van de 14 rechters vond dat 
de vraag niet kon worden aangenomen, 
alle andere, inclusief de rechters 
afkomstig uit de kernwapenstaten, 



KERNINFO nummer 4 

vonden dat de vraag relevant was en 
moest worden beantwoord. 

Het Hof had kunnen oordelen 
dat de dreiging met of het gebruik 
van kernwapens in sommige situaties 
illegaal is, zonder die situaties aan te 
geven. Het Hof oordeelde echter 
anders en stelde dat de dreiging met 
af het gebruik van kernwapens in het 
algemeen strijdig is met internationale 
regelgeving. Tegelijkertijd gaf het Hof 
aan dat het niet instaat was in 
extreme omstandigheden van 
zelfverdediging te oordelen. Sterker, 
het Hof vindt een eventuele inzet 
onder internationaal regelgeving in 
bredere zin valt en dus overweging 
moeten zijn bij elke inzet. Dat maakt 
dan ook dat kernwapens domweg 
illegaal zijn. 

Het Haf had het bij de oonclusie 
in 105 ( 2) E kunnen laten. Echter in 
een, unaniem aangenomen, volgende 
conclusie 105 ( 2) F wijst het Hof op 
de verplichting om te onderhandelen 
over nucleaire ontwapening onder 
strikte en effectieve internationale 
controle. 

Uit de toegevoegde meningen 
van de rechters valt af te leiden dat 
bij de zeven tegenstemmers van 
paragraaf 105 (2) E eigenlijk drie 
voorstanders zitten van illegaliteit. 
Alle drie gaven aan dat zij geloofden 
dat de dreiging met of het gebruik 
van kernwapens zonder uitzondering 
illegaal is. De enige drie echte 
tegenstanders van illegaliteit waren de 
rechters uit de Verenigde Staten, 
Frankrijk en Engeland. De Japanse 
rechter deed geen duidelijke uit
spraak, hij was de enige die vond dat 
de vraag noci.t beantwoord had moeten 
worden door het Haf. Kortom tien van 
de 14 rechters pleiten voor illegaliteit 
van kernwapens. 

De uitspraak van het 
Internationaal Gerechtshof is om een 
zogenaamde adviserende uitspraak. 
Adviserende uitspraken kunnen alleen 
worden aangevraagd door 6 organen 
van de Verenigde Naties en 16 
gespecialiseerde onderdelen van de 
VN. Het Hof beslist zelf, in geval van 

12 jaargang 4, september 1996 

twijfel, of het bevoegd is een 
uitspraak te doen. Het Hof beslist 
welke organisaties en landen zinvolle 
informatie kunnen geven en geeft hen 
de mogelijkheid dat in geschreven 
vorm te doen en/ of mondeling. Een 
adviserende uitspraak heeft geen 
bindende kracht voor de aanvragende 
organisaties. 

De uitspraak krijgt alleen 
gewicht door het grote aantal landen 
dat heeft deelgenomen aan de 
procedure en de uitgebreide 
onderbouwing van de uitspraak. Veel 
van de toegevoegde meningen van de 
:r:echters wijzen op een groeiend besef 
dat kernwapens hun tijd hebben 
uitgediend. 

De adviserende uitspraak van 8 
juli is geen wet of internationale 
regelgeving. De uitspraak is wel een 
moreel oordeel over kernwapens en 
geeft uiting aan een groeiend besef 
dat kernwapens hun tijd hebben 
uitgediend. zo bezien geeft het Hof 
een onmisbaar signaal af: 
1) kernwapens staan niet buiten de 

internationale regelgeving, hun 
bestaan alleen al wordt als 
strijdig met internationale 
regelgeving aangeduid, 

2) maak nu eens internationale 
regels met betrekking tot het 
dreigen met of het gebruik van 
kernwapens en 

3) verwijzend naar artikel VI van 
het Non-Proliferatie Verdrag, 
begin nu eens serieus met 
nucleaire ontwapening. 

Reacties 
De Verenigde Staten laten weten 

geen verandering in hun politiek aan 
te brengen, ··omdat het Hof niet 
instaat was te oordelen over de 
legaliteit in extreme situaties bij 
zelfverdediging··. De Franse regering 
laat weten dat de uitspraak geen 
dwingende kracht heeft en dat haar 
kernwapens alleen als laatste 
verdedigingsmiddel ter beschikking 
staan aan de president. Verder is het 
voor Frankrijk duidelijk dat het 
gebruik van kernwapens in extreme 
situaties legaal is, verwijzend naar 
artikel 51 van het Handvest. Zowel 
Australië als Nieuw Zeeland laten 
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duidelijk blijken blij te zijn met deze 
uitspraak. In het ··westerse·· kamp zijn 
dat overigens de enigen, de 
Nederlandse regering laat weten in de 
uitspraak geen reden te zien om het 
door haar gevoerde beleid te herzien. 

Recente ontwikkelingen 
Voordat het Hof haar uitspraak 

deed werden naast de twee bestaande 
zones in Latijns Amerika en de Stille 
Zuidzee, nog twee extra kernwapen 
vrije zones ingesteld in Zuidoost Aziê 
(december 1995) en Afrika (April 
1996) . Deze zones maken dat nagenoeg 
hét hele zuidelijk halfrond nu een 
kernwapen vrije zone is en zijn een 
directe uitvoering van de 
overeengekomen "Principles and 
Objectives· bij de NPV-
verlengingsronferentie. Daarmee geven 
niet-kernwapenlanden aan dat zij 
kernwapens •not done• vinden. Hoewel 
er nog schepen en vliegtuigen met 
kernwapens op het Zuidelijk Halfrond 
rond waren, komen met deze zones 
kernwapenlanden en hun bondgenoten 
steeds verder geïsoleerd te staan. 

Ongeveer een maand na de 
uitspraak van het Hof bracht de 
Canberra commissie haar rapport uit. 
De Australische regering had deze 
commissie in december 1995 ingesteld 
met als doel te onderzoeken hoe een 
kernwapen vrije wereld te bereiken is. 
Het rapport rekent één voor één af 
met argumenten vóór kernwapens en 
geeft concrete stappen aan naar een 
kernwapen vrije wereld, een al oude 
wens welke nog altijd een rol speelt 
o.a. bij de onderhandelingen over een 
algeheel verbod op kernproeven. Bij 
de rapportage slaagt de commissie er 
echter niet in een tijdpad aan te 
geven, een wens van veel Niet
gebonden landen. Het Canberra 
rapport wordt door de Australische 
regering ingebracht bij de Algemene 
vergadering van de Verenigde Naties. 

Hoewel de waarde van een 
verbod op kernproeven (een CTBT) 
ter discussie staat, is het gegeven dat 
de verdragstekst op 10 september door 
de Algemene Vergadering van dé 
Verenigde Naties is aangenomen zonder 
meer een positief punt. Met dit 
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verdrag, waar 2 jaar over is 
onderhandeld in Genève, zullen 
kernwapens de werelC! niet uit zijn en 
zeker niet uit handen van een paar 
geprivilegieerden. Met dit CTBT wordt 
een stapje gezet dat de verspreiding 
van die kennis en het bezit beperkt 
en de ontwikkeling van nieuwe 
kernwapens vertraagt. 

De inwerkingtreding van dit 
CTBT is afhankelijk van de 
ondertekening door 44 landen (die 
potentieel instaat zijn kernwapens te 
maken) . India heeft van meet af aan 
laten weten dat de huidige tekst niet 
voldoende is en de kernwapen staten 
te veel ontziet, het land weigert nu 
dan ook te ondertekenen. De aanname 
<Dor de VN moet dan ook RBer worden 
gezien als politiek drukmiddel, dan dat 
kernproeven ook daadwerkelijk 
verboden zijn. 

Gegeven deze ontwikkelingen en 
het niet meer bestaan van de Oost
West dreiging komt de 
geloofwaardigheid van kernwapens in 
NAVO-verband zeer ter discussie te 
staan. De NAVO-kernwapens vormen 
een bedreiging voor anderen (en ons 
zelf) in een situatie waar het 
voortbestaan van geen van de NAVO 
leden q> het spel staat (en nooit heeft 
gestaan) . De adviserende uitspraak en 
het rapport van de Canberra commissie 
leveren voldoende argumenten voor het 
verwijderen van kernwapens uit 
Nederland en andere NAVO landen en 
het ter discussie stellen van de 
"collectieve· kernwapen taken. 

Het stationeren van kernwapens 
in Oost-Europa of het opdringen van 
een collectieve kernwapentaak, in 
NAVO verband, is duidelijk in strijd 
met de adviserende uitspraak. Verder 
zouden kernwapentaken voor nieuwe 
(maar ook bestaande) NAVO leden 
strijdig zijn met de zo hard bevochten 
•Principle& en Objectives· die bij de 
NPV-verlengingsconferentie. Mogelijk 
zou Rusland met behulp van de 
uitspraak: van het Hof een nieuwe zaak 
bij het Hof aanhangig kunnen maken. 

Met deze adviserende uitspraak 
:Is het voor kernwapenlanden moeilijker 
geworden om in een (conventioneel) 
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conflict met kernwapens te dreigen. 
Ook een mogelijke chemische of 
biologische escalatie kan volgens het 
Hof niet met kernwapens worden 
afgewenteld opgrond van 
proportionaliteit. Kortom bedekte 
bedreigingen zoals van de VS. 
richting Irak in de Golfoorlog of 
richting Libië worden met deze 
uitspraak moeilijker. Hoewel de 
uitspraak geen bindende kracht heeft 
is het effect te vergelijken met de 
gevolgen van de conventies van 
Genève. Hoewel de VS. die conventies 
nooit hebben geratificeerd, wilde men 
tijdens de Golfoorlog vooral duidelijk 
maken dat er geen burgerslachtoffers 
vielen en dat de VS. en hun 
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geallieerden een "schone· oorlog 
vochten. 

Met de adviserende uitspraak 
van het Internationaal Gerechtshof is 
een belangrijke stap gezet op weg 
naar een kernwapen vrije wereld. Voor 
veel NGO's, samenwerkend in Aboütion 
2000, is de volgende stap 
onderhandelen over een kernwapen 
verdrag (analoog aan het Chemisch 
wapenverdrag) en dat het Uefst nog in 
2000 af te sluiten. Ambitieus? De 
speelruimte van kernwapenverslaafden 
wordt kleiner. Tijd om kernwapens 
Nederland uit te helpen. 

Dirk Jan Dullemond 

50 JAAR NUCLEAIR ONDERZOEK 
een Nederlandse erfenis 

Al snel na de oorlog werd in Amsterdam het Instituut voor Kernfysisch 
Onderzoek lKO opgericht. Het was het eerste Nederlandse onderzoeksinstituut op 
nucleair gebied. Een aantal oude gebouwen van een voormalige gasfabriek aan de 
Ooste:rringdijk in Amsterdam werd in 1946 in gebruik genomen. Diverse onderzoeken 
naar radioactiviteit werden gestart. In de vijftiger jaren werd het 
kernenergie-onderzoek gereorganiseerd. In Petten werd het Reactor Centrum 
Nederland (RCN en later ECN) opgericht voor onderzoek naar de mogetijkheden van 
kernenergie in Nederland. Het IKO werd ondergebracht in het Nationaal Instituut 
voor Kern- en Hoge EnergieFysica NIKHEF I wat zich meer richtte op fundamentaal 
deel~esonderzoek. 

Al in de vijftiger jaren deden 
verhalen de ronde over de gevolgen 
van het nucleaire onderzoek op de 
omgeving. In de sloten op en rond het 
complex werden I mogelijk als gevolg 
van radioactieve vervulling I 
kikkerlarven met afwijkingen 
gevonden. Landelijke normen voor 
verantwoorde afvoer van 
radioactiefafval bestonden nauwelijks, 
radioactiefafval werd nog gewoon op 
het terrein begraven. Overigens werd 
op diverse plaatsen in het land afval 
gedumpt. 

Ook binnen de IKO-laboratoria 
werd nogal onvoorzichtig met stoffen 
omgesprongen. Zo raakte een ruimte 
waar Philips-Duphar experimenten 
uitvoerde met de stof cesium besmet. 
Een deel kwam zelfs buiten in een 
vensterbank terecht. Dit is nu een 
van de lokaties waar nu nog 
radioactieve besmetting aanwezig is. 

Afgelopen jaar werden de 
onderzoekers van het IKO 
overgeplaatst naar de nieuwbouw op 
het NIKHEF complex. De oude 
laboratoria zouden gesloopt gaan 
worden. Vanuit het Wijkopbouworgaan 
Watergraafsmeer kwam bij LAKA het 
verzoek binnen om te gaan praten met 
het NIKHEF over de sloopplannen. 
LAKA sprak met de verantwoordelijke 
veiligheidsman en stelde een aantal 
adviezen op, zoals goede beveiliging 
bij leegstand, verder overleg en 
uitvoeren van een bodemonderzoek. 
Een tijdlang bleef het stil rond de 
sloop. Langzaam aan verhuisden de 
onderzoekers. 

Op 12 augustus alarmeerden 
buurtbewoners het Wijkopbouworgaan: 
de slopershamer had toegeslagen. Dit 
was tegen de afspraak: er zou eerst 
nog een overleg komen. Van de 
aanbevolen beveiliging was I naar 
bleek I niets terechtgekomen. En zo 
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wandelden op 14 augustus mensen van 
het Wijkopbouworgaan, LAKA en 
Greenpeace ongestoord over het 
terrein en brachten een bezoek aan de 
gebouwen. Deuren stonden open en 
twee kraakwachten waren zelfs zo 
vriendelijk om een rondleiding te 
geven. Zo bleek dat verschillende 
besmette ruimtes open waren en er 
geen waarschuwingsborden aanwezig 
waren. Met een stralingsmeter werden 
waarden aangetroffen, die 8 maal de 
natuurlijke waarde overtroffen. De 
volgende dag werd de 
(verantwoordelijke) gemeente 
geconfronteerd met video-opnames van 
het bezoek. De macht van dit 'aktie 
middel' bleek wel toen de toezegging 
kwam dat alle sloop aktiviteiten 
onmiddellijk gestaakt zouden worden. 
En aldus geschiedde: de ramen werden 
weer dichtgetimmerd en een 
bewakingsfirma verscheen drie man 
sterk op het terrein. Een week lang 
was er een 'staakt-het-vuren' tot een 
nieuw overleg met de gemeente plaats 
vond. Hierbij was een 
vertegenwoordiger van het ministerie 
van VROM aanwezig, die een 
vergunning moet afgeven voor het 
verwijderen van besmetting. De 
rapporten die het NIKHEF inmiddels 
geschreven had waren volgens VROM 
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te summier. Ze straalden het idee uit: 
'wij weten wel wat we doen en dus is 
een globale beschrijving op twee 
A-4tjes wel voldoende'. VROM wilde 
echter een uitgebreide inventarisatie 
van besmetting, risico's en aanpak. 
Vanuit de gemeente werd de 
toezegging gedaan dat ook LAKA, 
Greenpeace en het Wijkopbouworgaan 
de plannen mogen goed- of afkeuren. 

Dat een kritlese evaluatie nuttig 
en belangrijk is blijkt uit het gegeven 
dat de sloop van dit complex de eerste 
grootschalige ontmanteling in 
Nederland is. In de toekanst zullen er 
meer volgen 
(o.a. ECN 
en KEMA) en 
dan zal de 
NIKHEF 
sloop een 
precedent 
werking 
hebben. Het 
definitieve 
sloopplan 
wordt de 
komende tijd verwacht. 

Ro~ Jan van den Berg 
stichting LAKA, Ketelhuisplein 43, 
1054 RD Amsterdam, 020-6168294 

MILIEU VRIENDELIJKE KERNONDERZEEitRS 

De Amerikaanse marine neemt het motto •reduce, reuse, re::yde• (verminder, 
hergebruik en verantwoord afval verwerken) zeer serieus! Volgens een bericht in 
national Defense van april 1996 gaat de marine er voor zorgen dat haar nieuwe 
klasse van aanvalsonderzeeêrs voldoen aan alle milieu eisen. Dat betekent dat 
iedere nieuwe ooderzeeër een speciale ruimte krijgt voor afval, waar alle plastic en 
poetslappen worden opgeslagen totdat het schip weer afmeert. Bij de constructie 
wordt ook gebruik gemaakt van ballast van buiten gebruik gestelde onderzeeërs. 
De nieuwe klasse van onderzeeërs wordt nucleair aangedreven en hun reactoren 
hebben een zodanige levensduur dat zij niet halverwege moeten worden herladen. 

Fijn toch niet? 

Dirk Jan Dullemond 

Bron: Bulletin of the Atomie Scientists, July/August 1996 
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VERWIJDERING VAN KERNWAPENS VAN VLIEGBASIS VOLKEL 

Op 24 oktober, de dag van de Verenigde Naties, wordt een demonstratieve 
tocht gehouden van het busstation van Uden naar de poort van de vliegbasis 
Volkel. De tocht begint om 12:00 (lengte ongeveer 6 Km). Bij de poort 
aangekomen Js het de bedoeling onze diensten aan te bieden aan het personeel van 
de vliegbasis om de kernwapens te verwijderen. 

Waarom? 
Op 8 juli 1996 deed het 

Internationaal Gerechtshof een 
verrassende uitspraak. Het Hof, 
gerechtelijke arm van de Verenigde 
Naties, oordeelde dat het dreigen met 
en gebruik van kernwapens in het 
algemeen in strijd is met het 
internationaal recht. Het Hof legde er 
de nadruk op dat kernwapens met 
name strijdig zijn met 2 beginselen: 
1) Tijdens een oorlog moet de 

strijd gericht zijn op militairen 
en niet op burgers. 

2) De soevereiniteit van staten 
dient geëerbiedigd te worden. 

Een oorlog met kernwapens is 
grensoverschrijdend en een 
onderscheid mal<en tussen militairen en 
burgers is onmogelijk. 

Het Hof wijst er op dat het niet 
instaat is om te oordelen over het 
dreigen met of gebruik van 
kernwapens in het geval dat het 
uiterste voortbestaan van een staat op 
het spel staat. Maar ook dan kan niet 
ongeUmiteerd gebruik worden gemaakt 
van massavernietigingswapens, de 
vraag blijft wat onder uiterst wordt 
verstaan en wat ongelimiteerd is. 

Het Internationaal Gera:htshcf is 
verder van mening dat internationale 
:regelgeVing rooet worden aangescherpt 
en dat er een plicht rust op alle 
landen om te werken aan nucleaire 
ontwapening. 

De op Volkel gestationeerde 
kernwapens en de Nederlandse 
kernwapentaak in NAVO verband zijn 
strijdig met de uitspraak van het Hof. 
Sterker nog, de kernwapens en 
kernwapentaak zijn een bedreiging 
voor anderen. Verder zijn en blijven 
de kernwapens op Volkel strijdig met 
het door Nederland ondertekende, en 

al 25 jaar oude, 
VerspreidingsVerdrag 
kernwapens. 

Niet 
voor 

Standpunt van de Nederlandse 
regering Op de vraag om de 
kernwapens uit Nederland te 
verwijderen antwoordt de regering 
dood leuk dat zij met belangstelling 
kennis heeft genomen van de uitspraak 
en dat na bestudering de regering van 
mening is dat het Nederlandse 
veiligheidsbeleid niet in strijd is met 
de uitspraak en dat het door 
Nederland gevoerde beleid in NAVO
kader niet zal worden herzien. 

Daarom demonstreer mee op 
24 oktoberl 

De tijd van handelen allang is 
aangebroken, kortom opruimen die 
kernwapens. 

De Ombouwers, 
p/a v. Doesburglaan 124 G 
6708 MD Wageningen 
telefoon: 0317 423481 ( Dirk Jan) 

Reizen: Nijmegen ( 10: 40, buslijn 
21)-> Uden 11:35; 
Eindhoven (10:50, buslijn 
21)->Uden (11:49); 
Den Bosch (10: 38 buslijn 
160)->Uden (11 :28) 

Neem een lunchpakket en drinken mee! 
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