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TER INLEIDING 

Voor jullie ligt Kerninfo nummer 
1 van 1997. Europa heeft een nieuwe 
voorzitter I de Nederlandse Staat. 
Vraag is wat er nu gaat gebeuren bij 
de top in Amsterdam in juni van dit 
jaar. Over de Europese veiligheidspoli
tiek is het laatste woord nog niet 
gezegd. De werkgroep Eurobom geeft 
een overzicht van recente ontwikke
lingen. Verder 1 de NAVO lijkt de 
Europese verdediging van de EU op 
zicht te nemen, hoe staat het echter 
met haar kernwapen politiek? 

De adviserende uitspraak van 
het Internationaal Gerechtshof vormt 
een mooie aanleiding om verder te 
werken aan nucleaire ontwapening, wat 
is de houding van de Nederlandse 
overheid eigenlijk? Nog in de kamer 
wordt aangegeven met alle middelen 
lûer aan te werken, het stemgedrag in 
de Verenigde Naties geeft echter te 
denken. 

In Nederland vinden bloedstol
lende ontwikkelingen plaats op het 
gebied van kernenergie. Het ECN 
probeert nog een nieuw type reactor 
te slijten en tegelijkertijd word de 
geldkraan dicht geknepen. In Borssele 
vindt een ongelukje van internationaal 
allure plaats, in de media is niets te 
vinden. Ook het nucleair afval blijft 
een probleem voor de kernenergie 
lobby. Wapenmateriaal, dure opslag en 
een komende veldslag in Duitsland 
rond Gorleben vormen hier de hoofd
moot. 

Voortbestaan 
Dit blad heeft een klein lezers

bestand. Om het blad voor langere 
duur te laten voortbestaan is het 
nodig om dit lezers bestand uit te 

1 jaargang S, januari 1997 

breiden. Voor hen die daartoe moge
lijkheden zien de vraag om in hun 
omgeving rond te kijken en nieuwe 
lezers (abonnees) te werven. 

Betalingen 
Dit blad is volledig afhankelijk 

van de activiteit van de lezers, er is 
geen tijd en geld an acceptgirokaarten 
uit te sturen. Een code op het etiket 
geeft aan tot en met welk jaar betaald 
is. Onder het adres staat eerst een 
nummer en daarna een code. Staat 
daar 97 dan is het abonnement voor 
1997 voldaan. Aan hen die geen code 
97 hebben het verzoek snel te reage
ren. Er zijn ook adressen met een 
code 'ex' ( ruilabonnement) , 'cc' (ter 
informatie) en '?' (men wist nog niet 
of men een abonnement wilde). Die 
lezers mogen best betalen, vooral de 
lezers met een code '?'. 

Neem en lees! 

Dirk Jan Dullemond 

ONTWIKKELINGEN ROND EEN EUROPEES KERNWAPEN 

De weg naar een buitenland beleid van de Europese Unie zit vol valkuilen. 
Dat is wel duidelijk geworden onder het voorzitterschap van Ierland, dat op de EU 
tnp in Dublin de hekele punten moest laten liggen. Het befaamde stabiliteitspact is 
wel aangenomen en er is een duidelijke intentie uitgesproken om een aantal hete 
hangijzexs beb:effende bet buitenland beleid op te lossen in Amsterdam in juni as. 
Wel is al afgesproken dat er geen sp:!Ciale EU vertegenwoordiger voor buitenlands
beleid komt. Zaken zoals het vetorecht in de Raad, de uitbreiding van de EU en 
de mogelijkheid tot flexibele besluitvorming in verschillende landen combinaties 
zullen echter moeten worden opgelost voordat de EU kan worden uitgebreid. 
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vooral de flexibele besluitvor
ming is van belang voor het defensie
beleid: het houdt immeJ'S in dat een 
bepaald beleid gevoerd kan worden 
door slechts een deel van de leden, 
zonder dat dit door de anderen kan 
worden gedwarsboomd. Het is, met 
slechts een beetje fantasie, denkbaar 
dat een stukje voorbereiding op een 
gemeenschappelijk defensi.ebeleid, zoals 
bepleit door de Tindemans [zie EN1 
voor zijn laatste poging in de buiten
land/ defensiebeleid commissie van het 
Europees Pa:d.ement] , de wegbereider 
kan zijn voor een gemeenschappelijke 
Europese kernmacht. Daar is in ieder 
geval de defensie commissie van de 
West Europese Unie voorstander van, 
getuige haar ongeduldige toon in een 
rapport opgesteld in het voorjaar van 
1996 [EN2] • 

Zover is het voor de EU nog 
lang niet, getuige het voorgestelde 
hoofdstuk over veiligheid en defensie 
in het Ierse voorstel voor de Europese 
top in Dublin [EN3]. Interessant daar
in is de verwijzing naar de NAVO en 
WEU in deel 1 van dit hoofdstuk: het 
breekijzer om de defensie-onwillige EU 
leden (zoals Ierland, Zweden, Oosten
rijk en Finland) mee te krijgen lijken 
de zogenaamde Petersberg taken te 
zijn: vredesmissies waarover men het 
al eens is in WEU verband en nu 
bUjÎCbaar ook in de EU. Zoals blijkt uit 
deel n over voorgestelde tekstwijzi
gingen in het Maastricht verdrag, 
wringt de schoen hem vooral in het 
uitbreiden van het gemeenschappelijk 
buitenlands- en defensiebeleid naar 
meer dan slechts humanitaire en vre
destaken. Let vooral op de ogenschijn
lijke nuance verschillen over de bete
kenis van "peacemaking" in het com
mentaar van de Ierse schrijvers. De 
verdere uitwerking van de relatie 
tussen EU en WEU is ook van belang; 
dat blijkt ook uit het commentaar van 
minister van buitenlandse zaken van 
Mierlo tijdens het begrotingsdebat in 
de tweede kamer op 14 november 
[EN4]: "De WEU, de EU en de NAVO 
zijn dan geen drie identiteiten, maar 
dan fungeert de WEU als een schar
nier, dat geleidelijk aan de EU in die 
NAVO-ruimte brengt, waardoor de 
WEU de Europese pilaar binnen de 
NAVO is geworden." 
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Wat gebeurt er intussen aan de 
kernwapen kant, vooral met de Euro
pese kernwapenstaten? Even leek het 
er in november op dat er wat meer 
duidelijkheid hierin zou komen. Er is 
in november een interessant verdrag 
afgesloten over samenwerking tussen 
de Britse en Franse marines. In eerste 
instantie berichtte Paul Beaver in 
Jane•s Defence Weekly dat dit verdrag 
ook samenwerking inhield aangaande 
de strategiese kernonderzeeërs [EN5] 
In een later bericht werd dit expliciet 
ontkend [EN6]. Toch gebeurt er wel 
wat: na jarenlange aarzeling hebben 
Frankrijk en Duitsland besloten om 
hun gezamenlijke Hellos project voor 
de bouw van de Hellos verkenninga
satelliet (van belang voor het opspo
ren van doelen voor een eventueel 
nucleair bombardement) voort te zet
ten. 

Intussen blijkt het Franse kern
wapen niet zo •onafhankelijk• te zijn 
als ooit de bedoeling was. In een 
verdrag, afgesloten in juni 1996 [EN7, 
ENS] wordt voortgaande samenwerking 
vastgelegd tussen de twee staten op 
diverse kernwapen gerelateerde terrei-
nen. 

De weg naar een of ander be
trokkenheid van Europa bij de Britse 
en Franse kernwapenstrijdmachten lijkt 
vooralsnog via de NAVO te lopen. 
Deze timmert noestig aan de weg van 
uitbreiding [EN9]: de protesterende 
Russiese regering werd •gerustgesteld • 
net de garantie dat NAVO geen kern
wapens in de nieuwe lidstaten zou 
plaatsen. Belangrijker gegeven is 
EChter dat de kernwapengarantie des
alniettemin zal gelden voor de nieuwe 
staten, met alle risico1s van dien. 

:Karel Roster 

in: Euronuke Bulletin, Jaargang 1, 
nr. 2, december 1996 

verwijzingen: [EN1] Euronuke Bulle
tin, Jaargang 1, nr. 2, december 
1996, p. 12; [EN2] idem, p. 6; [EN3] 
idem, p. 14; [EN4] idem, p. 14; 
[EN5] idem, p. 5; [EN6] idem, p. 5; 
[EN7] :idem, p. 14; [EN8] idem, p. 3; 
[EN9] idem, p. 5 
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DE NIEUWE KERNWAPBNSTRA'l'EGIB VAN DE NAVO 

In Trouw 17 december 1996 wordt door Karel Koster bericht over de aanleg 
van ondergrcndse opslagkamers voor kernwapens op o.a. Volkel. De opslagkamers 
zijn op alle plaatsen in Europa gebouwd waar nog kernwapens in NAVO verband 
zijn gestationeerd. Deze ontwikkeling is al sinds 1989 aan de gang en sinds 1991 
zijn kernwapens in deze opslagkamers op Volkel opgeslagen. Het is daarom dat 
actievoerders eerder al opmerkten dat de zogenaamde "site" verlaten was. Deze 
mtwikkeling moet worden opgevat in het li=ht van proliferatie en als een vorm van 
stealth techniek, bedoeld om de eerste klap ( first strike} uit te delen. 

Middels deze opslagkamers is het 
nu mogelijk geheel buiten zicht voor
bereidingen te treffen voor een inzet 
van kernwapens. De belofte van de 
NAVO om geen kernwapens te statio
neren in de nieuwe lidstaten betekent 
met dit gegeven niet dat in de nieuwe 
lidstaten geen voorbereiding of zelfs 
geheime stationering plaats zal vinden. 
De ondergrondse opslagkamers zijn in 
dit verband perfecte nûddelen om 
voorbereidingen te maken op het 
grondgebied van nieuwe NAVO leden 
om ingeval van "crisis" alsnog, op 
korte ternûjn, tactische kernwapens te 
kunnen stationeren het zij openlijk, 
het zij in het geniep. 

In het laatste perscommuniqué 
van de NAVO top, 10 december 1996, 
in Brussel wordt onomwonden gesteld 
dat kernwapens van vitaal belang zijn 
voor het bondgenootschap [NAVOl] en 
wordt benadrukt dat van nieuwe leden 
vari de NAVO wordt verwacht dat zij 
nucleaire afschrikking als onderdeel 
van de NAVO politiek accepteren. 
Twee weken later wordt dat in Brussel 
nogmaals herhaald door de nûnisters 
van defensie van de NAVO op hun 
bijeenkomst in [NAV02], met als toe
voeging (lees dreiging) dat er op dit 
moment geen reden is kernwapens op 
het grondgebied van nieuwe lidstaten 
te stationeren. Een dag eerder wordt 
de deur naar stationering op grondge
bied van nieuwe lidstaten wagenwijd 
open gehouden door te wijzen op het 
gevaar van de "enorme" voorraad 
tactische kernwapens van Rusland 
[NAV03]. Die voorraad en het gege
ven dat bet Russis:::he leger in slechte 
staat verkeert zou er op kunnen wij
:zen dat Rusland eerder op haar (tacti
sche) kernwapens zou terugvallen 
ingeval van een dreiging door de 
NAVO. 

De vraag welke voor de hand 
lgt is of hier een nieu'lle koude oorlog 
in de maak is. Immers het argument 
van een grote conventionele Russische 
dreiging was indertijd basis voor de 
kernwapen politiek van de Verenigde 
Staten en de NAVO. In dit geval is 
het de NAVO die zo'n koude oorlog 
ingang zet door haar agressieve (nu
cleaire) politiek en doet het bondge
nootschap geen recht aan de veran
derde politiek situatie. 

Europese defensie 
In het licht van deze ontwikke

lingen komt ook het te vormen Euro
pees Gemeenschappelijk Buitenlands en 
Veiligheidsbeleid in EU kader en de 
Europese Defensie Identiteit ( EDI) 
binnen de NAVO in een totaal ander 
daglicht te staan. Zoals het er nu 
naar uitziet kiezen meerdere Europese 
landen, waaronder Engeland, Frank
rijk, Duitsland en Nederland, er voor 
een voername posit:.e aan de NAVO toe 
te kennen, in afwachting van het 
mtwiklel.en van capaciteiten binnen de 
West Europese Unie (WEU). De WEU 
lEeft namelijk nog niet de beschikking 
over middelen om zelfstandig kernwa
pens in te zetten. Frankrijk heeft een 
beperkte mogelijkheid tot het zelf 
kiezen van doelen en Engeland is 
grotendeels afhankelijk van gegevens 
uit de Verenigde Staten. Met veel pijn 
en moeite wordt aanzet gegeven tot 
het gemmenlijk ontwikkelen van moge
lijkheden om zelf doeJen te gaan kiezen 
doornûddel van o.a. satellieten, een 
gegevensverweLkingscentrum, centrale 
planningscel (zoals de NAVO NPG) . 

M!t betrekking tot het democra
tisch gehalte van de NAVO en van de 
EU kan worden gesteld dat iedere 
vorm van controle van burgers, parle
menten op ontwikkelingen op het ge-
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bied van Europese veiligheid nihil is. 
Verder moet worden gevreesd dat die 
mogelijkheden tot controle alleen maar 
kleiner warden gezien de ontwikkeling
en rond de zogenaamde "gekwalificeer
de meerderheidsbesluitvorming" binnen 
de Europese Unie. De problemen die 
worden voorzien betreffen vooral het 
toenenen van het aantal landen bin:nen 
de Unie en de daarmee toenemende 
besluiteloosheid van de Unie als con
sensus vorming als mechanisme wordt 
gehanteerd. 

Non-Proliferatie Verdrag 
De boven geschetste ontwikke

lingen staan op gespannen voet met 
het Non-Proliferatie Verdrag, waar in 
april 1997 opnieuw over wordt gespro
ken. Controle over de inzet van kern
wapens wordt in het NPV expliciet 
voorbehouden aan kernwapenlanden, in 
het kader van de NAVO schenden de 
bondgenoten het verdrag al sinds jaar 
en dag met de NAVO Nuclear Planning 
Group, immeJ:S hier kunnen niet kern
waperüanden meebeslissen over de 
inzet van kernwapens. Een vorm van 
controle welke expliciet wordt verbo
den door het NPV (Artikel 1 en 2). 
Met de aanstaande uitbreiding wordt 
deze schending alleen nog maar ver
sterkt. 

De bouw van de ondergrondse 
opslagkamers kan worden gezien als 
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een nieuwe vorm van proliferatie. Er 
kunnen nu kernwapens worden gesta
tioneerd op meerdere plekken in de 
wereld, zonder dat daar duidelijke 
controle mogelijkheden zijn. Verder 
moeten deze opslagkamers worden 
gezien als een gevaar. Hoewel zij 
worden geacht 30 minuten bestand te 
2ijn tegen inbraak is het niet onmoge
lijk dat iemanc~ er met kernwapens 
vandoor gaat. P:recies het gevaar van 
"nuc:leair" terrorisme wat westerse 
landen nu willen bestrijden. Een "self 
fulfilUng prophecy"? 

Bij de ontwikkeling van een 
Europees Defensiebeleid komen Europe
se landen voor de vraag te staan in 
welke mate controle uit te oefenen 
over Engelse en Franse kernwapens, 
een nieuw element in de discussie en 
zeker in strijd met het NPV. Verder 
vormt het nucleaire element in de 
Europese Defensie discussie een obsta
kel op weg naar algeheel, nucleaire, 
ontwapening zoals gevraagd in het 
NPV en nog eens benadrukt in de 
uitspraak van het Internationaal Ge
rechtshof. 

De Nede:d.andse é13piraties op het 
gebied van nucleaire ontwapening zijn 
miniem, zo niet afwezig. Dat bleek al 
tijdens de behandeling van de begro
ting van Buitenlandse Zaken, half 
november, waar de uitspraak van het 
Internationaal Gerechtshof terzijde 
werd geschoven en deelname aan een 
Europese kernwapenstrijdmacht niet 
expliciet werd uitgesloten. Het stemge
drag in de Verenigde Naties over 
ontwapeningsresduties laat de afwezig
heid van Nederlandse aspiraties nog
maals zien, samen met andere Europese 
en NAVO landen stemde Nederland 
tegen resoluties welke opriepen tot 
onderhandelingen over een Nucleaire 
Wapen Conventie en tegen resoluties 
welle opriepen tot verdere stappen na 
het bereiken van een kemproeven 
verbod of verder gaande stappen van 
de VS en Rusland na ST ART Il. 

Intergouvernementele Conferentie 
Gegeven de bovenstaande ont

wikkelingen moet worden aangenomen 
dat onder het Nederlandsvoorzitter
schap van de EU, begin 1997, geen 
enkele poging zal worden ondernomen 
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om fundamenteel iets aan de situatie te 
veranderen. Ook valt van de Neder
landse overheid geen enkel initiatief te 
verwachten om verder te werken aan 
ontwapening, daarvan getuigen de 
uitlatingen van de minister van Bui
tenlandse Zaken in het begroting 
debat, half november. Kort sameng
evat: kernwapens blijven een voorname 
machtspolitieke rol spelen buiten de 
controle van burgers. Het verdrag 
van Amsterdam dreigt een onaangena
me nucleaire rouwrand te krijgen. 

Dirk Jan Dullemond 

Bronnen: De nieuwe kernwapenstrate
gie van de NAVO; Karel Koster in: 
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Verwijzingen: 
[NAV01] Final Communiqué, Issued at 
the Ministerial Meeting of the North 
Atlantic Council, NATO HO, Brussel, 
10 december 1996, M-NAC-2, (96)165; 
[NAV02] Final Communiqué, Meeting 
of the North Atlantic Council In De
fence Ministers Session, Brussel, 18 
december 1996, M-NAC(DM)-3(96)172; 
[NAV03] Final Communiqué, Ministerlal 
Meeting of the Defence Planning Com
mittee and the Nuclear Planning 
Group, NATO HO, Brussel, 17 Decem
ber 1996, M-DPC/NPG-2(96)173; TR1: 

NUCLEAIRE ONTWAPENING EN DE VERENIGDE NATIES 

In de Ontwapeningscommissie van de Verenigde Naties zijn dit jaar 44 
resoluties en 2 beslissingen de revue gepasseerd en aangenomen. Onder de 
resoluties waren enkele die nieuw waren en mogelijk een nieuwe koers aan duiden: 
De zogenaamde Maleisische resolutie (L.37) op basis van de uitspraak van het 
International Gerechtshof (IG) welke op roept tot onderhandelingen voor een 
Nucleaire Wapen Conventie (NWC). Het concept van een kernwapen vrij Zuidelijk
Halfrond ingebracht door de Niet gebonden landen en een vierde speciale sessie 
over ontwapening in 1999 (UNSSOD IV, United Nations Special Bession on 
Disarmament IV). 

Niemand gelooft dat door het 
aannemen van resolutie L.37 met de 
valsende sessie van de Geneefse Ont
wapeningsonderhandelingen (CD) al 
wordt aangevangen met onderhandelen 
over een NWC , maar het aannemen van 
deze resolutie is zeker een stap op 
weg om het idee in de VN in te bed
den. Daarnaast is het vergroten van 
de druk op de Russische Duma om 
START-il te ratificeren middels een 
resolutie opgevoerd. Grootste tegen
valler is wel het ontbreken van een 
resolutie om, gehoor gevend aan de 
"Principles and Objectives" uit mei 
1995, als volgende stap onderhande
lingen in de CD te gaan voeren over 
een verbod op produktie van ( mUitair) 
bruikbare splijtstoffen ( fissle ban) • 

Politieke realiteiten. 
Veel van de ingediende resolu

ties zijn jaarlijks terugkerend en aan
gepast. Zo wordt het debat over een 
kernwapen vrije zone in het Midden
Oosten getekend door het "voortgaan
de vredesproces". Roept Egypte Israël 

op het NPV te onderschrijven en on
derschrijft tot die tijd het Chemisch 
wapenverdrag ( CWC, Chemical Weapons 
Convenüon) niet, Israël roept weer op 
tot ondertekening van het CWC. Paki
stan hekelt India middels een resolutie 
cwer vertrouwenswekkende maatregelen 
in de regio. En Pakistan en India 
oefenen druk uit op kernwapenlanden 
d:xlr rESoluties over het verbieden van 
het gebruik van kernwapens (India) 
en Negatieve Veiligheidsgaranties 
(Pakistan) aan niet deelnemers aan het 
NPV. De Verenigde Staten (VS) stem
den als enige tegen de jaarlijkse reso
lutie over een bewapeningsspiraal in 
de ruimte (PAROS, Preventing an 
Arms Race in Outer Space) . 

De resà.uties met betrekking tot 
export controle regimes op dual-use 
goederen laat voorts zien dat de VS 
en de Europese Unie (EU) wel genoeg 
hebben aan de huidige regels ( L. 34), 
maar dat andere landen twijfels hebben 
bij de wat zij als ad-hoc regimes be
schouwen (L.21). 
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Over het algemeen bleek dat de 
landen van de EU verschillend dachten 
over resoluties met betrekking tot 
nucleaire ontwapening. De VS pro
beerden de NAVO landen met wisse
lend succes bijeen te houden, de 
voormalige Oostblok landen zoeken 
aansluiting bij de NAVO en sternmen 
meestal gelijk aan de VS, Frankrijk en 
Groot Brittannië. Landen met een 
sterk anti-nu:::leaire lobby werden heen 
en weer geslingerd tussen de ver
wachtingen van de publieke opinie en 
de VS nucleaire paraplu, teken van 
wat barsten in het nucleair bbk denk-
en. 

Ook binnen het blok van de Niet 
Gebonden Landen hebben verschui
vingen plaats gevonden. Vlaggedra
gers als Indonesië, Nigeria, Myanmar 
en Iran hebben duidelijk te lijden 
onder druk op hun binnenlandse en 
nûlitaire politiek in het bijzonder op 
het gebied van democratie en mensen 
rechten. India staat enigszins geïso
leerd door haar houding ten opzichte 
van het Kernproeven verbod (CTBT). 
Pakistan spint garen bij het Indiase 
standpunt en Zuid Afrika wint aan 
invloed, niet in de minste plaats door 
haar kennis en positie in de Uranium 
markt. 

Geen onderhandelingen over splijtstof
ban' 

Een belangrijke tegenvaller was 
het, voor het tweede jaar, terugtrek
ken van een resolutie over splijtstof 
voor militair gebruik ( fissile materials 
ban) . Canada is er niet in geslaagd 
om ondersteuning te krijgen voor een 
resolutie op een verbod op produktie 
van splijtstof voor militair gebruik of 
andere explosieven. Dit falen doet 
vermoeden dat de CD er niet in zal 
slagen om een commissie op te zetten 
om deze materie aan te pakken. 
Grootste struikelblok bij het opstarten 
van onderhandelingen is of de be
staande voorraden ook onder zo'n 
verdrag gaan vallen. Israël en de vijf 
kernwapenlanden willen dat D!ker niet, 
India heeft haar positie enigszins 
veranderd en wil er nu wel over pra
ten zolang er maar sprake is van 
ontwapening. Volgens India moet bin
nen de CD minimaal parallel een com
missie onderhandelingen openen over 
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nucleaire ontwapening, een perfect 
argument om enige vooruitgang op alle 
fronten te blokkeren (volgens Zuid 
Afrika). 

Kernwapen vrije zones. 
De jaarlijkse resoluties ter on

dersteuning van kernwapen vrije zones 
in de diverse regies werden zonder 
meer aangenomen. Een nieuwe resolutie 
om het gehele Zuidelijk Halfrond nu 
tot kernwapen vrije zone te verklaren 
stuitte op grote bezwaren van met 
name Westerse kernwapenlanden. Zij 
beroepen zich voornamelijk op het 
vrije recht van cloorgang en zien geen 
heil in een 110verkoepelende" kernwa
pen vrije zone. Brazilië, dat samen 
met Nieuw Zeeland, deze resolutie had 
ingediend liet duidelijk blijken dat, 
hoewel het geen deel van het NPV 
uitmaakt, het ernst wilde maken met 
het denucleairiseren van het Zuidelijk 
Halfrond. De res:>lutie werd aan geno
men met 115 stemmen voor, 4 tegen en 
36 onthoudingen. Engeland, Franktijk, 
de VS en Canada sternden tegen, 
India, Japan, Rusland, Mauritius en 
de andere NAVO staten onthielden zich 
van stemming. 

Nucleaire ontwapening. 
Op dit gebied zijn diverse reso

luties in gediend met verschillende 
invalsl'x>eken. Op het gebied van bila
terale ontwapening (tussen de VS en 
Rusland) is resolutie L. 45 de meest 
opvallende, Deze resolutie, ingediend 
door de VS en ondersteund door Rus
land, roept de Russische Duma op 
START-Il te ratificeren. Resolutie 
L. 21, ingediend door Columbia voor de 
niet gebonden landen, merkt op dat er 
nog grote arsenalen zijn en wijst de 
kernwapenlanden op hun verantwoor
delijkheid. Verder roept dam resolutie 
op tot een tijdgebonden pad van af
bouw en vraagt de VS en Rusland de 
VN te rapporteren over hun voort
gang. Opvallend is dat voor resolutie 
L. 21 behalve China alle kernwapenlan
den plus EU landen tegensternmen, 
resolutie L.45 wordt door deze landen 
juist ondersteund, hoewel daar geen 
pad voor verdere ontwapening wordt 
aan gegeven, zich beroepend op de 
Principles en Objectives van het NPV. 
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De traditionele 
resolutie van 
Myanmar, welke op
roept tot een directe 
beëindiging van kwa
litatieve verbetering, 
entwikkeling, produk
tie en op~g van 
kernwapens werd voor 
het eerst ondersteund 
door India. India gaf 
aan dat hoewel het 
NPV m d~ ~utie 
wordt genoemd dat 
niet betekent dat daar 
door het standpunt 
van India tegen dit 
verdrag anders is geworden. De reso
lutie reept cp tot stapsgewijze reductie 
van nucleaire dreiging en een gefa
seerd programma van vergaande re
ductie van de arsenalen. Ook deze 
:resolutie .reept op tot onderhandeling
en. China,. samen met de meeste niet 
gebonden landen stemde voor, Rusland 
onthield zich van stemming en het 
NAVO/EU blok stemde tegen. 

Uitspraak van het Internationaal Ge
rechtshof 

De meest vergaande resolutie is 
L.37. De Maleisische resolutie bouwt 
voort op de uitspraak van het Inter
nationaal Gerechthof en roept op tot 
onderhandelingen voor een Nucleaire 
Wapen Conventie. Bij de introductie 
van deze resolutie ondersteunde am
bassadeur Hasrny Bin Agam (Maleisië) 
het START proces en noemde het 
rapport van de Canberra Commission 
belangrijk. Hij herinnerde er ook aan 
dat er 28 jaar na het ondertekenen 
van het NPV nog tienduizenden kern
wapens in dienst waren, aangevend 
dat onderhandelingen over ontwape
ning niet in gced vertrouwen en zeker 
niet met alle ernst zijn gevoerd, 
voorts drong hij er op aan om het 
huidige klimaat te benutten om onder
handelingen over een Nucleaire Wapen 
Conventie te starten. 

De kamwapenlanden zetten daar 
tegen over dat de ~utie selectief 
uit Artikel VI van het NPV dteert, 
onvolledig en niet juist. De VS klaagt 
dat de resolutie niet de verplichting 
tot complete en algehele ontwapening 
noemt ( ) en Rusland protesteerde 
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omdat de resolutie het gebruik van 
kernwapens niet noemt. ( ) Frankrijk 
interpreteerde de uitspraak als consis
tent met haar afschrikkingsbeleid, 
11 gebaseerd op zelfverdediging 11

• 

O.a. Chili counterde door de 
unanieme paragraaf van de uitspraak 
aan te halen waarin tot mderhandeling 
werd opgeroepen en dat de uitspraak 
duidelijk aangeeft dat er duidelijkheid 
in het internationaal recht moet ko-
men. 

De stemming over deze resolutie 
werd uiteindelijk in drieën gesplitst. 
Een over de unanieme uitspraak van 
het Hof om te gaan onderhandeling 
over nucleaire ontwapening ( OP3) , één 
over de oprcep tot onderllandelen over 
een NWC ( OP4} en één over de hele 
:resolutie. De hele resolutie werd door 
94 landen, inclusief China gesteund. 
Zweden en Ierland stemden ook voor, 
de overgebleven kernwapenlanden, 
Duitsland, Spanje Griekenland en de 
Benelux (ook Nederland} stemden 
tegen. Oe meeste Oost-blok landen en 
Rusland onthielden zich van stemming. 
De deelstemmingen lieten een onthou
ding voor OP3 en een tegenstem over 
OP4 van Nederland zien. 

Uiteindelijk liet de stemming in 
de Algemene Vergadering een groter 
aantal voorstemmers voor deze resolu
tie zien, de tegenstemmers volharden 
echter in hun gedrag. Toch had mi
nister van Mierlo in antwoord op ka
mervragen met betrekking tot de uit
spraak van het Internationaal 
Gerechtshof afgesloten met de volgen
de passage: "Het Hof constateert dat 
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er een verplichting bestaat tot onder
handelingen over nucleaire ontwape
ning. De regering ondersteunt waar 
mogelijk inspanningen om het aantal 
kernwapens terug te dringen". 

Dirk Jan Dullemond 
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Bronnen: e-mail: "UNGA disarrmunent 
resolutions, Rebecca Johnson. 20 
November 1996; "First Committee Ana
lysis; Calm befare the Storm?", Re
becca Johnson, 29 November 1996; 

DE BEDREIGING DIE PLUTONIUM HEET 

In een poging om met de erfenis van 50 jaar nucleaire wapenproduktie om te 
gaan heeft het Ministerie van Energie zaken (DoE) in de Verenigde Staten wil het 
DoE haar Plutonium voor tweederde in zogenaamde MOX-bmndstci voor kerncentra
les stoppen en eenderde gedeelte in glas opsluiten en opbergen. In totaal gaat het 
om het verwerken van 200 ton hoog verrijkt Uranium en Plutonium. Daarvan is 
ongeveer 38 ton Plutonium waarvan 21 ton uit de voorraden van defensie. Het DoE 
voorziet dat uiteindelijk 50 ton Plutonium, voor de helft uit wapens. voor 
"vernietiging" in aanme:tking komt. Dit houdt in dat nagenoeg al het Plutonium dat 
nog niet in wapenkernen zit en ongeveer 40% van de bestaande kernen als 
overbodig wordt beschouwd. 

MOX-optie 
Hoewel er een groot aantal voor

standers voor deze optie lijken te zijn, 
is deze methode minder voor de hand
liggend dan voorstanders doen ver
moeden. Voordat Plutonium in een 
conventionele kerncentrale kan worden 
gebruikt moet het warden verwerkt tot 
zogenaamde MOX-brandstofstaven en 
vervolgens warden geplaatst in centra
les .in de Verenigde Staten en Canada 
( .• ) • De Verenigde Staten hebben op 
dit moment geen fabriek om de 
brandstof te maken, een bestaande 
fabriek zou dus moeten worden aan
gepast en/of het DoE moet een con
tract met een Europese leverancier 
afsluiten voor de eerste MOX-brand
stof. Deze laatste optie heeft als voe
ten in de aarde dat zeer zuiver Pluto
nium, geseltikt voor kernwapens, naar 
Europa moet worden vervoerd. Verder 
is deMOX-optie op deze manier nog al 
strijdig met de politiek van de laatste 
20 jaar van de Verenigde Staten op 
het gebied van Plutonium economie. 

Het DoE nogal optimistisch. het 
verwacht 5 kernreactoren volledig met 
MOX-brandstof te vullen, de huidige 
industriële praktijk kent nog slechts 
reaetaren met 50% MOX-bmndstof. Aan 
MOX-brandstof kleven nog bezwaren 
die te maken hebben met de veiligheid 
van kerncentrales en de weer nieuwe 
afval welke wordt gegenereerd door 
het "opbranden" van MOX-brandstof
staven, er ontstaat ook weer nieuw 

Plutonium en nog sterker stralend 
nucleair afval. 

Een blik op de Ujst van kandi
daat centrales in de VS. laat verder 
zien dat vooral "zwakkere" centrales, 
met een slechte staat van dienst, een 
poging doen om middels het MOX-ex
periment weer geld te krijgen. 

Glas-optie 
De meest voor de hand Uggende 

oplossing. Hier wordt de afvalberg 
niet groter mals bij de MOX-optie. De 
methode bestaat uit het opsluiten van 
Plutonium in glas, waarna het samen 
met sterk stralend nudeair afval wordt 
samengepakt in containers. Ooor deze 
methode is het nagenoeg mmogelijk om 
het Plutonium nog terug te krijgen en 
er opnieuw kernwapens van te maken. 
De afvalberg groeit niet nog sterker 
en het verpakken kan worden uitge
voerd in bestaande Amerikaanse fa
brieken (savanah River Plant). 

Dirk Jan Dullemond 

Bron: "Weapons Plutonium: Just Can 
it", Edwin S. Lyman in: The Bulletin 
of the Atomie Scientists, November 
December 1996; 
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FRANSE KERNPROEVEN 

Op 5 november diende nog een rechta:r.aak in verband met acties bij de 
Franse ambassade in Den Haag op 18 juli 1995 naar aanleiding van de Franse 
Kernproeven. Hier volgt 't pleidooi. 

Om te beginnen wU ik zeggen 
dat ik het nogal eigenaardig vind dat 
ik voor moet kanen hier en nu. lk mu 
hebben deelgenomen aan een samen
scholing en/of me onnodig opgedrong
en en/of door uitdagend gedrag aan
leiding hebben gegeven tot wanorde
lijkheden en ik zou de doorgang van 
de Franse ambassade hebben belem
merd door toen en daar te demonstre
ren. 

Bij het eerste beginnend, het 
hebben deelgenomen aan een samen
scholing zou ik wiUen zeggen dat ik 
met nog 5 miljard andere mensen op 
deze planeet rondwandel en het heel 
moeilijk, zo niet onmogelijk, is om 
zonder iemand tegen te komen je dag 
door te komen. Dit lijkt mij dus nier 
relevant. Trouwens, we zaten slechts 
met ons tweeën op de trap. 

Bij het tweede punt, de volgor
de aanhoudend die jullie zo mooi op 
papier hebben gezet, dat ik me onno
dig opgedrongen zou hebben. Ik zal 
het splitsen in het woord onnodig en 
het woord opgedrongen. Bij mij komt 
de vraag naar boven wie van jullie 
bepaald hier dat ik me ONNODIG op
gedrongen zou hebbm. Dit laatste laat 
ik mij niet zeggen. Ik stond daar 
onder andere om voor de vele slacht
offers op te komen van de kernproe
ven d.ie er over de hele wereld gehou
den zijn. Velen kunnen hun verzet 
niet meer laten horen omdat ze al 
vroegtijdig zijn angekoitEn ten gevolge 
van die proeven. Proeven die gedaan 
worden om de nucleaire bewapening te 
perfectioneren. Dat wil in gewoon 
Nederlands zeggen mensen vermoor
den! ! ! Deze proeven worden nota bene 
ook nog in gebieden gehouden waar de 
Janden van die deze proeven uitvoeren 
niets maar dan ook niets te zoeken 
hebben. 

Een Western Shoshone of een 
bewoner uit de omgeving van Mururoa 
is blijkbaar minder erg dan mensen 
van hun eigen landen. Helaas, radio-

activiteit kent geen grenzen. Ook hier 
zullen wij de gevolgen van de kern
proeven op den duur merken. Het 
komt hoe dan ook in de voedselketen 
terecht. En ook al zou dat niet zo 
zijn, de bewapening is volstrekt on
aanvaardbaar en zinloos. 

Gelukkig is in het kader van het 
World Court Project recentelijk een 
uitspraak gedaan dat het dreigen met 
en het gebruik van kernwapens ille
gaal is. Mag ik u ook nog even in 
herinnering brengen dat er verschrik
kelijke gevolgen merkbaar waren voor 
de mensen in Hiroshima en Nagasaki. 
Tot op de dag van vandaag zijn de 
gevolgen nog steeds merkbaar. Bij
voorbeeld misvormde baby's die wor
den geboren en veel erfelijke ziektes. 

En nog steeds gingen de oog
kleppen van de heersende orde niet 
open. Je had hun ogen open willen 
slaan, maar ik ben pacifist dus ik 
probeer eerst op andere manieren mijn 
overtuiging aan anderen over te 
brengen. 

Inmiddels heeft de praktijk uit
gewezen, dat ook de Franse regering 
de noodzaak van de protesten heeft 
erkend. Onder druk van de publieke 
opinie is ze van mening veranderd en 
gestopt met de kernproeven. 

En nu dan het tweede woord bij 
dit tweede punt, ik zou me opge
drongen hebben. Hier kan ik erg kort 
over zijn . De politie heeft zich aan mij 
opgedrongen en ik heb mij~ zeker 
niet aan hem opgedrongen! ! 1 

Het deide punt zegt dat ik door 
uitdagend gedrag aanleiding zou heb
ben gegeven aan wanordelijkheden. 
Het is een moeilijk te omschrijven 
begrip. Wanneer is iemand uitdagend 
en wanneer niet. Ik dacht dat dit 
woord meer thuis hoorde bij pornogra
fische lectuur en is dus niet bij mij 
van toepassing. 

Ik ben nu bij het laatste punt 
aangekanen. Ik mu de toegang van de 
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Franse ambassade hebben belemmerd 
door toen en daar te deroonstreren. Ik 
heb de toegang niet belemmerd. 

Ik stond daar met een spandoek 
met de tekst "stop de Franse kern
proeven". Er waren met mij velen 
kwaad over deze onzinnige proeven en 
het zou dus niet onwaarschijnlijk zijn 
dat meer mensen hun ongenoegen aan 
de Franse ambassadeur kenbaar wilden 
maken. Het was zeker niet mijn bedoa
ling om hun de doorgang te belemme
ren. Er waren trouwens twee brede 
trappen. De trap waarop wij zaten 
daar konden mensen passeren, mensen 
die overigens in geen velden of wegen 
waren te bekennen, de politieagenten 
buiten beschouwing gelaten. 

Voor zover ik weet, u weet 
ongetwijfeld meer wetjes uit uw hoofd 
dan ik, hebben wij in Nederland vrij
heid van meningsuiting. Hier maak ik 
dan ook graag gebruik van. Dus de 
aanklacht tegen mij dat ik toen en 
daar gedemonstreerd zou hebben is 
meer een vaststaand gegeven dan een 
aanklacht lijkt mij. Immers mijn hele 
leven bestaat uit een aaneengesloten 
demonstratie vóór het leven, tegen de 
vernietiging en de vernieling van de 
aarde. 

Ik ben niet vanplan om 
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en, een overbodige belasting. 
lk ben nu alle punten doorgelo

pen die in nûjn dagvaarding 
beSchreven stonden. Er stond zelfs 
niet eens een wetsartikel bij vermeld 
welke ik dan overschreden zou heb
ben, dus het lijkt mij zonneklaar dat 
ik vrijgesproken zal worden. 

De :reiskosten die ik nu gemaakt 
heb om hier te komen, ik kon niet 
eens mijn railactiefkaart gebruiken, zie 
ik gaarne door jullie vergoed worden. 

Mocht u toch besluiten, wat ik 
nûj niet kan voorstellen, om nûj een 
boete te geven, dan deel ik nu bij 
dezen mede dat ik deze niet zal beta
len en dus de straf niet wens uit te 
zitten. Tevens hoop ik dat op een dag 
de wapenproducenten en de mensen 
die verantwoordelijk zijn voor het 
houden van kernproeven hier voor de 
rechtbank zullen verschijnen. 

Niet ik, maar de wapenprodu
centen moeten berecht worden en 
achter tralie geplaatst. 

Stop de krankzinnige bewape
ning, stop de kemproeven! 

Anke Bosma 

voor. elke dag afzonderlijk 
toestemming te vragen om de 
straat op te gaan. Hoewel 
zoiets een bijdrage zou zijn 

lN OUR.EVERY DELIBERA110N WE MUST 
CONSIDER 1J.IE IMPACT Of OUR DECISIONS 

ON THE NEXT SEVEN GENERAllONS 
aan de door velen gewenste 
werkgelegenheid, lijkt mij de 
behandeling van dergelijke 
dagelijkse vergunning aanvra-
gen voor u, justitieambtena-

THE GR&AT LAW OF 'THE SIXNATIONS 
IROqUOIS CONFEDERACV 

HET EINDE VAN DE HTR? 

Op 16 januari werd bij de verrijkingsfabriek van Urenee in Almelo een 
symposium gehouden over de Hoge Temperatuur Reactor (HTR), ook wel de 
tennisballenreactor genoemd naar de vorm van de brandstof elementen. De uit
nodiging vermelde dat op deze dag de resultaten gepresenteerd muden worden van 
een haalbaarheidsstudie naar het Inoogen ontwerp. In Kerninfo van juli en novem
ber 1996 werd al aandacht besteed aan deze reactor, bestudeerd door een 
consortium van ECN, KEMA, Stork Nucon, de TU Delft en het eenmansbedrijf 
Romawa. Van een heldere presentatie van onderzoeksresultaten was geen sprake; 
het was eerder een dag vol tegenstellingen en warrige presentaties, die het geloof 
in de haalbaarheid van de HTR niet echt versterkte. 
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Aan het be
gin van de dag 
hield de Groen
links jongerenor
ganisatie DWARS 
een ludieke aktie. 
De deelnemers aan 
het symposium 
kregen een ten-
nisbal uitgereikt 

voorzien van een kaartje met de tekst·: 
"DWARS biedt u aan: echt veilig, 
goedkoop en schoon speelgoed. " In 
eerste instantie leek de interesse 
groot; zo'n 100, voornamalijk mannelij
ke, deelnemers werden geteld. Al snel 
bleek op die dag tevens de jaarverga
dering van het Koninklijk Instituut 
Voor Ingenieurs (KIVI) gepland te 
zijn. Het ligt voor de hand te denken 
dat dit een slimme zet van het consor
tium was om de zaal te vullen en de 
interesse groter te doen lijken dan die 
werkelijk was. Het HTR-project ver
keert immers in financiële problemen 
nu het zogenaamde PINK-onderzoeks
programma is stopgezet. De presenta
ties leverden weinig nieuws op verge
leken bij een eerdere bijeenkomst bij 
de TU Delft. Aan het Incagen model 
waren slechts kleine veranderingen 
aangebracht, zoals het kantelen van 
de gasturbine in een KEMA studie. 

De meest heldere presentatie 
werd gegeven door prof. dr. C. D. 
Andriesse, die als projectleider van 
een eerder HTR ontwerp afgelopen 
zomer een studie afrondde. Andriesse 
is binnen de kernenergie wereld een 
omstreden wetenschapper. In 1993 
werd hij als onderzoeker van de KEMA 
ontslagen en verloor zijn hoogleraar
schap aan de universiteit van Utrecht. 
Hij had de moed met kritiek te komen 
op de veiligheid van kerncentrales 
zoals Borssele. Dit werd hem niet in 
dank afgenomen. Na zijn ontslag werd 
hij bij het ECN aangenomen op de 
afdeling Belaidsstudies, waar hij een 
onderzoek leidde naar de HTR. De 
rapporten die hij schreef leidde binnen 
het ECN tot diskusBies om het niet
wetenschappelij< taalgebruik. Andries
se vond de materie rond de HTR za 
ingewikkeld dat hij koos voor een 
verhalende stijl in zijn rapport. Bij 
zijn preamtaëe in Almelo zette hij zijn 
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conclusies weer op een rij en tiet 
weinig heel van de HTR. 

De xeactor heeft geén kans toe
passing te vinden in de chemi
sche industrie; 
de HTR kan niet concurreren 
met gasgestookte warmtekracht
installaties, ock niet als de gas
prijs verdubbelt; 
de risico's van de splijtstofcy
clus blijven onveranderd; 
een maatschappelijke acceptatie 
mag niet worden verwacht en 
de HTR technologie is niet 
duurzaam. 

Dat Andriesse op deze dag als 
spreker aanwezäg was kwam niet voort 
uit een wens van het consortium. Uit 
een gesprek met een ambtenaar van 
Economische Zaken bleek het de wens 
te zijn van dat ministerie om te voor
komen dat er anders twee studiedagen 
moesten worden georganiseerd over 
Andriesse•s studie en het Incagen 
ontwerp. 

Aan het eind van de dag hield 
Incagen-projectleidster van Heek van 
het ECN een plaidoei richting Economi
sche Zaken om vooral het Incagen 
onderzoek te blijven financieren. In 
een antwoord daarop bleef de ambte
naar van EZ op zijn standpunt dat het 
roderzoek gefinancierd kan worden uit 
de algemene middelen die het ECN tot 
haar beschikking heeft. Andere moge
lijkheden zouden liggen in het be
drijfsleven of bij buitenlandse part-
ners. 

Of daar werkelijk mogelijkheden 
liggen valt te betwijfelen. Tot nu toe 
is slechts een minimale samenwerking 
aangegaan met Zuid-Afrika welke ook 
lijkt te zijn beëindigd. Of het be
drijfsleven na deze dag nog zal bij
springen valt sterk te betwijfelen. 
Hoeveel prioriteit het ECN zelf geeft 
aan de Incagen is nog onduidelijk. 
Feit is wel dat de nieuwe directeur 
van het ECN, prof. Saris, een andere 
koers wil varen. Binnenkort wordt 
meer duidelijkheid verwacht als de 
onderzoeksresultaten op papier staan. 

Robert Jan van den Berg, Stg. Laka, 
Ketelhuisplein 43{ 1054 RD Amsterdam, 
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tel 020-6168294, fax 020-6892179, e
mail laka@laka .antenna. nl 

Bronnen: symposium bij Urenco, 16 
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januari 1997; C. D. Andriesse, HTR 
TechnoJogy Assessment, Het duurzame 
van de HTR, juni 1996. 

OPMERKELIJKE INCIDENT IN KERNCENTRALE BORSSELE 

Met een persbericht stelde de eigenaar van de kerncentrale in Borssele op 
22 november jl. de media op de hoogte van een incident in de centrale. De media 
besteedde weinig aandacht aan dit toch even opmerkelijke incident. Bij werkmamhe
den in het reactorgebouw werd namelijk ontdekt dat een leiding, die het 
reactorgebouw via de schoorsteen met de buitenlucht verbindt, open stond. De 
openstaande leiding werd ontdekt door een werknemer die tocht voelde! ! Bij 
controle bleek de aanduiding op het controlepaneel in de regelzaal foute informatie 
te geven. Bij de stand 'open' gaf het controlepaneel 'gesloten' aan. Men dacht dus 
dat de leiding gesloten was. De leiding werd direct gesloten en reparaties zorgden 
voor een goede weergave in de regelzaal. 

De leiding is bedoeld om lucht 
uit het reactorgebouw te zuigen om 
zodoende onderdruk te creëren. Na de 
geregelde wisse1ing van splijtstof 
wordt lucht uit het reactorgebouw 
afgevoerd naar buiten voordat de 
reactor weer in bedrijf gaat. Door het 
reactorgebouw op onderdruk te breng
en is de kans kleiner dat er radioacti
viteit naar buiten ontsnapt. Waar
schijnlijk heeft de leiding sinds de 
laatste splijtstofwisseling 9 maanden 
open gestaan! 

In geval van een ernstig onge
luk met bijvoorbeeld een explosie zou 
de radioactiviteit zo vrij naar buiten 
kunnen ontsnappen. Volgens woord
voerder Villerins van EPZ zou er geen 
gevaar geweest zijn in geval van een 
ongeluk. In de voorfase van een onge
luk worden namelijk alle systemen 
gecontroleerd en was de fout ontdekt. 
Dan moet er natuurlijk wel tijd genoeg 
zijn voor het langslopen van alle sys
temen. 

De Kernfysische Dienst ( KFD) 
van het ministerie van Sociale Zaken 
heeft een roderzoek ingesteld. Volgens 
dhr. Versteeg, het hoofd van deze 

dienst, zou de openstaande leiding bij 
een ongeluk zijn ontdekt door meet
apparatuur in de schoorsteen die 
radioactiviteit registreert. De leiding 
zou dan gesloten kunnen worden. De 
vraag is wel hoeveel radioactiviteit dan 
al verspreid zou zijn. In de regelzaal 
stond de leiding immers aangeduid als 
gesloten. 

Het incident is ingedeeld op nivo 
2 van de !NES schaal, een internatio
nale gebeurtenissenschaal die van 0 
tot 7 loopt. Nivo 2 betekent dat het 
een incident betreft wat de veiligheid 
niet onmiddellijk in gevaar brengt, 
maar wel kan leiden tot herziening van 
de veiligheidssystemen. Sinds de in
voering van de INES schaal, na de 
ramp in Tsjemobyl, is een dermate 
ernstig incident nog niet geregistreerd 
in Nederlandse centrales. 

Robert Jan van den Berg, Stg. Laka 

Bronnen: persbericht EPZ, 22 novem
ber 1996; gesprekken Laka met EPZ 
woordvoerder Villerlus en KFD hoofd 
Versteeg, 19 december 1996 

DE CASSINI OF PROLIFERATIE IN DE RUlMTE 

Ondanks enonne gevaren I hoge kosten en een schom alternatief ( zonneëner
gie) zet de Amerikaanse regering de uitbreiding van nucleaire technologie in de 
ruimte met rasse schreden voort. De ruimtevaartorganisatie NASA is van plan om 
in oktober 1997 vanaf Cape Canaveral in Florida de 3,4 miljard dollar kostende 
satelliet Cassini naar de planeet satumus te lanceren. Het gevaarte draagt zo'n 34 
kilogram plutonium-238 aan brandstof mee I de grootste hoeveelheid plutonium die 
tot nog toe in de ruimte is geschoten. De satelliet zit boven -op een door Lock:heed 
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Martin gebouwde Titan IV raket. Dezelfde soort raket heeft een reeks van 
ongelukken ondergaan, waaronder een explosie in 1993 in Californië spoedig na de 
start waarbij een 1 miljard deilar kostende spiolage satelliet werd vernietigd en de 
fragmenten in de Pacific vielen. 

Ook het afgelopen jaar mislukte 
een tweetal lanceringen. Op 4 juni 
werd na de lancering in Kourou 
(Frans Guyana) de Ariane-5 draagra
ket opzettelijk tot ontploffing gebracht 
nadat deze uit koers was geraakt. 
Meer recent, op 17 november, viel de 
Russische sonde Mars-96 enkele uren 
na de lancering terug naar de aarde 
met ongeveer 200 gram plutonium-238 
aan boord. De verwarrende berichtge
ving van de Amerikaanse en Russische 
autoriteiten over het ongeval met de 
Mars-96 zijn illustratief over wat er 
kan gebeuren na een dergelijk ongeval 
met de Cassini. 

Vlak na de lancering op 16 
november dachten Russische ruimte
vaartdeskundigen dat de sonde nog in 
een baan om de aarde cirkelde en dat 
het de volgende dag Australie zou 
treffen. Maar nadat het object waarvan 
ze het spoor volgden de volgende 
nacht in de Pacific viel, zeiden de 
Russische autoriteiten dat dit de 
draagraket betrof en dat het ruimte
vaartuig zelf al was neergestort. De 
Russische bekendmaking die sugge
reerde dat het plutonium van de 
Mars-s:mde op de bodem van de Paci
fic lag, werd als goed nieuws verwel
komd. Ondertussen lieten de 
Amerikaanse en Russische auto
riteiten Chili en Bolivia 11 da
gen onwetend over de mogelijk
heid dat het radioactieve afval 
van de Mars-96 zou kunnen zijn 
geland op hun grondgebied. Die 
mogelijkheid werd in de week na 
de ramp door verscheidene 
ruimtevaartdeskudigen geo
pperd. 

Plutonium wordt door we
tenschappers omschreven als de 
meest giftige stof die bekend is. 
Het is "zo giftig 11

, zegt Dr. 
Helen Caldicott, "dat minder dan 
een-miljoenste gram een kanker
verwekkende stof is. Een pond, 
indien gelijkmatig verspreid 1 zou 
hypothetisch longkanker kunnen 
veroorzaken bij ieder persoon op 
aarde." 

Naast het gevaar van radioactie
ve verspreiding door een ongeval bij 
de lancering is er nog een ander, 
meer riskant, scenario. Omdat de 
Cassini niet de aandrijvende kracht 
heeft 00\ het direct van de aarde naar 
Saturnus te krijgen, plant NASA een 
"slinger-manoeuvre", waarbij de satel
liet twee maal om Venus zal cirkelen 
en terug geslingerd wordt naar de 
aarde. Caesini zal daarop op zo'n 500 
km afstand van de aarde, met een 
snelheid van 68000 km/uur voorbij 
s::::heren in augustus 1999. Gebruikma
kend van de aardse gravitatie zou 
Cassini volgens NASA voldoende snel
heid hebben an Saturnus te bereiken. 
Kleine onzekerheden in de baanben!ke
ningen van Cassini en technische 
probleempjes kunnen er echter ook toe 
lijden dat Cassini tijdens de vlucht 
langs de aarde te dichtbij komt in de 
120 km-hoge atmosfeer verbrand en 
plutonium verspreidend over grote 
delen van deze planeet. 

Dr. Michio Kaku I professor 
kernfysica aan de Gemeente Universi
teit van New York, legt de catastrofa
le gevolgen van zo'n ongeval uit: "Als 
er ook maar een kleine storing op-
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treedt in het raketsysteem van de 
Cassini zal dat betekenen dat het de 
aardse atmosfeer binnendringt. De 
wrijving zal het hitteschild wegvagen 
en vlammend als een meteoor de atmo
sfeer van de aarde zal binnenkomen 
. • . Het zal verdampen en deeltjes van 
plutonium c:tioxyde zullen neerdalen op 
bevolkte gebieden •.. 11 

NASA zegt in haar laatstB milieu 
effecten rapport voor de Cassini-missie 
dat als een onopzettelijke terugkeer 
plaatsheeft tijdens de vlucht langs de 
aarde dat ongeveer vijf miljard van de 
zeven tot acht miljard mensen op aarde 
"99% of meer zouden kunnen blootstaan 
aan de straling. " De NASA schat dat 
over een periode van 50 jaar 'slechts' 
2300 mensen van de blootgestelde 
groep aan de gevolgen van deze stra
lingsbelasting zouden sterven. Het 
aantal ontstane kankergevallen zou 
statistisch niet zijn te onderscheiden 
van de 'normaal' ontstane kankers 
onder de wereldbevolking. 

Na kennis te hebben genomen 
van de gegevens in het NASA-rapport 
komt Dr. Ernest Sternglass, gepensio
neerd professor stralingsfysica aan de 
Universiteit van Pittsburgh, tot de 
conclusie dat NASA het aantal kanker
gevallen met een factor 2000 tot 4000 
onderschat. Dat betekent, zo verklaart 
Sternglass, dat we praten over tien 
tot twintig miljoen extra doden. Ande
re doodsoorzaken, zoals doodgeboren 
kinderen I geboorteafwijkingen, hart
ziekten en afwijkingen in het ziekte 
afweermechanisme, blijven bij deze 
schatting buiten beschouwing. De 
professor waarschuwt dat het totaal 
aantal doden kan oplopen tot 30 a 40 
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miljoen mensen. 

Afgaande op een bericht in The 
Denver Post van 30 juli 1996 is het 
denkbaar dat de Cassini al voor haar 
lancering slachtoffers zal maken. In 
het artikel verklaart een woordvoerder 
van het onderzoeksinstituut Los Ala
JOOS National Labaratory dat radioactie
ve besmetting onder haar werknemers 
tussen 1993 en 1995 is toegenomen. Hij 
wijt dat aan een oorzaak: de bouw van 
radioactieve brandstofbronnen voor 
cassini. De woordvoerder stelt dat het 
plutonium-isotoop dat als brandstof 
voor de satelliet dient moeilijk handel
baar is en veel radioactiever is dan de 
isotopen die in kernbommen worden 
toegepast. 

Op 20 en 21 maart houdt het 
wereldwijde netwerk tegen wapens en 
kernenergie in de ruimte haar eerst
volgende bijeenkomst in Darmstadt 
(BRD) , de thuisbasis van de Europese 
ruimtevaartorganisatie ESA 1 dat ook 
een aandeel heeft in het 
Casini-projekt. De bedoeling van de 
bijeenkomst is om ook in Europa een 
protestbeweging in gang te zetten. In 
Nederland zal de stichting Laka aan
dacht besteden aan de omstreden 
plannen. 

Henk van der Keur, Stg. Laka 

Bronnen: Risking the World - Nuclear 
Proliferation in Space, Karl Grossman, 
in: Covert Action Quarterly, Summer 
1996, Washington, O.C.; WISE NC 
453, 7 juni 1996. ; Lab contamination 
:r:ises, The Denver Post, 30 juni 1996. 
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directe opslag, naast opwerking, van 
brandstofstaven erkend als oplossing 
voor het nucleairafvalprobleem van 
kernenergie. Deze verandering kwam 
onderdruk van de elektriciteitsprodu
centen totstand, zij wilden onder de 
dure opwerking uit en liever de goed
kopere langdurige (lees eeuwige) 
opslag. Duitse kerncentrales mogen 
wettelijk niet werken als er geen "be
wijs" is voor het goed verwerken van 
afval (Entsorgungsnachweis) en zonder 
een symbolische oplossing voor het 
afvalprobleem verliezen kerncentrales 
(de stroomproducenten dus) de politie
ke legitimatie waarop zij zijn aangewe-
zen. 

Permanente opslag, met als 
tussenstap tijdelijke opslag (voor on
geveer 40 jaar) , behoort tot zo'n 
symbolische oplossing die de indruk 
wekt dat men het nucleairafvalprobleem 
onder controle heeft. De werkelijkheid 
ziet er echter anders uit: een "var
kensstal" als opslaghal en een zout
koepel spreken andere taal. En omdat 
eeuwige opslag nog in de verre toe
komst ligt, wordt het belang van 
tussentijdse opslag des te groter. De 
tussenopslag in Gorleben en de CAS
TOR transporten daar naar toe, heb
ben voor de stroomproducenten als 
doel aan te tonen dat er geen onopge
lost afval probleem is. Het protest 
tegen deze transporten moet dan ook 
worden gezien als protest tegen kern
energie in het algemeen, omdat door 
deze protesten aangetoond wordt dat 
het afvalprobleem nu even onopgelost 
is als toen en in de toekomst. 

Er zijn echter ontwikkelingen 
voorstelbaar waardoor de CASTOR 
transportsn naar Gorleben hun strate
gische en symbolische waarde kunnen 
verliezen. Een nieuwe tussenopslag
plaats voor hoogradioactiefafval of het 
opnieuw instellen van opwerking zijn 
zulke ontwikkelingen. Ontwikkelingen 
die helaas ook realiteit zijn: 
1: Waarschijnlijk wordt in 1997 
vergunning afgegeven voor meer nu
deair afval in de tussenopslagplaats in 
Ahaus (net over de Nederlandse 
grens). De hal in Ahaus is van verge
lijkbaar ontwerp en het is niet onvoor
stelbaar dat afval dat bestemt is voor 
Gorleben naar Ahaus zal worden ge-
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bracht. Als er werkelijk brandstofele
menten uit b.v. de stilgelegde kern
centrale in Würgassen naar Ahaus 
gaan staat de (Duitse) antikernener
giebeweging voor een ware kracht
proef. De weerstand moet dan van uit 
het Wendland ( Gorleben) naar Ahaus 
worden verplaatst. Dat is eenvoudig 
gezegd, maar in de praktijk zeer 
m:>eilijt te :cea.liseren. Weerstand tegen 
transporten naar Ahaus zal zich in 
eerste instantie niet kwmen meten aan 
die welke nu rond het Wendland is 
opgebouwd, maar moet toch merkbaar 
en voor de publieke opinie niet over
zienbaar zijn, anders hebben de 
stroomproducenten een nieuwe symboli
s:::he weg naar de schijnoplossing voor 
het oudeairafvalprobleem gevonden. 
2: De Duitse stroomproducenten 
kunnen in de onderhandelingen met 
Cogema, de bezitter van de opwer
kingsfabriek in La Hague, met Gorie
ben als Joker de prijs voor opwerking 
omlaag krijgen. In de afgelopen jaren 
zijn er telkens weer acties geweest om 
transporten naar de opwerkingsfabrie
ken in Sella:fi.el.d en La Hague te blok
keren, om daarmee de druk op te 
voeren om eindelijk af te zien van een 
Plutonium cyclus. En ofschoon deze 
acties in de media niet half zoveel 
aandacht krijgen als transporten naar 
Gorleben, zou het weleens tijd kunnen 
zijn an de akties op te voeren om deze 
achterdeur naar een kernenergie-eco
nomie te blokkeren. 

Voor de stroomproducenten mag 
Gorleben niet het oog van de naald 
worden waardoor zij verder kunnen 
gaan. Het nudeair afvalprobleem moet 
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voor hen echter een on overkomelijke 
horde worden. Laten wij ons best 
doen! 

Vertaling: Dirk Jan Dullemond 

Bron: These 1: Der Widerstand gegen 
die Castcr-Transporte steht syrnbc:ihaft 
für die gesellschaftliche Ablehnung 
der Atomenergie und muss auch als 
solche verstanden werden; in Stopp 
Castor, Stopp Atom; Anti-Atom-Ple
num, Herrlichkeit 1, 27283 Verden, 
Duitsland. Dit vlugschrift, met nog 
andere bijdragen werd door het Duitse 
Urnwelt Ministerium uit de Reader van 
het Jungern Urnwelt Kongress (27-
December 1996-2 januari 1997, Berlijn) 
gecensureerd. 

Voor wie naar Gorleben wil: Bij vol
doende aanmeldingen rijdt er een bus. 
Kosten tussen de Fl 80,- en 120,-. 
Kontakt: AKS-Groningen, tel 050-
5724947 

Nederland 
Duitsland is met de laatste 

transporten al begonnen met het 
(tijdelijk .. ) opslaan van hoogradioac
tief kernsplijtingsafval (KSA), maar in 
Nederland laat deze (tijdelijke .• ) op
slag nog op zich wachten tot na de 
eeuwwisseling. Een oplossing voor de 
"eeuwige" opslag van Nederlands nu
cleair afval is nog in geen velden of 
wegen te zien. 

Bij het eerste Castor transport 
in 1995 ging het om brandstofstaven 
welke direct uit de kerncentrale naar 
de tussenopslag in Gorleben werden 
gebracht om na zo'n 40 jaar voor 
eeuwig in de zoutkoepels te verdwij
nen. Van opwerking is hier geen 
sprake meer. Bij het tweede Castor 
transport, mei dit jaar, ging het om 
afval van, in het Franse La Hague, 
opgewerkt (Duitse) kernbrandstof. Na 
uitgebreide discussie binnen de Duitse 
beweging heeft men er voor gekozen 
dit laatste transport pas vanaf de 
Frans-Duitse grens te hinderen. Ach
terliggend argument is dat de Fransen 
niet met Duits afval moeten worden 
opgescheept. 

In Nederland is de verantwoor
delijke COVRA begonnen met de beno-
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di.gde vergunning- en MER-procedures 
voor de bouw van een zogenaamd 
HABOG, Hoogactief Afval Behandeling 
en Opslag Gebouw. Het HABOG moet 
een 100 meter lange bunker worden 
waarin KSA en ander hoogradioactief 
afval van opwerking (tijdelijk •• ) wordt 
opgeslagen. Verder zal er ontmante
lingaafval van beide kerncentrales en 
splijtstofelementen van de proefreacto
ren worden opgeslagen. 

Het huidige Nederlandse beleid 
is gericht op opwetking. Als dit beleid 
niet veranderd zullen er na het jaar 
2000 afvaltransporten vanuit Frankrijk 
en Engeland naar Borssele komen. 
Uitgaande van een verwachte hoeveel
l'eid kernsplijtingsafval van 70 kubieke 
meter betekent dit ongeveer 400 op
slagvaten waarin het afval is versmol
ten met glas. Uitgaande van een Cas
tor container kunnen per Castor 28 
zogenaamde glaskokillen worden ver
voerd. Deze berekening levert een 
totaal aantal Castar-transporten van 
ongeveer 15. Via welke weg deze 
containers worden aangevoerd is nog 
a1bekend. Ook de COVRA houdt twee 
opties open: vervoer over de weg of 
per trein. 

In ieder geval rest ons nog een 
aantal jaren om eventuele akties voor 
te bereiden. Daarbij doen zich een 
aantal vragen voor. Allereerst is de 
vraag of het niet nu al van belang is 
an transporten vanuit Nederland naar 
Frankrijk of Engeland te blokkeren. 
Daarnaast moet de vraag worden be
antwoord wat de houding is als het 
gaat om afval uit opwerking van 
brandstofstaven van Nederlandse ori
gine dat in Frankrijk of Engeland ligt 
te wachten, op welk moment begin je 
een transport te hinderen en hoe. Het 
doel van het stilleggen (of hinderen) 
van nucleaire transporten is voor mij 
heel duidelijk: stmeggen van kerncen
trales en andere nucleaire installaties 
in Nederland. Over de nucleaire erfe
nis wil ik pas serieus praten als er 
niets meer wordt geproduceerd, je 
dweilt toch ook niet met een open 
kraan! 

Dirk Jan Dullemond 
Bron: Robert Jan van den Berg, Stg. 
Laka 
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COVRA ONTVANGT 50 MILJOEN SUBSIDIE 

Mimster de Boer van VROM heeft bekend gemaakt dat de overheid de COVRA 
een fina:rriêle ondersteuning toekent van 50 mlljoen gulden. Dit bedrag bestaat uit 
een subsidie van 10 miljoen en een lening van 40 miljoen. Met dit bedrag hoopt de 
regering het voortbestaan van de centrale afvalopslag tot 2014 veilig te stellen. 
Eerder ontving de COVRA al 10 miljoen gulden subsidie om de tekorten over 1994 
en 1995 op te vangen. 

Er zijn een tweetal redenen 
waarom het de COVRA finandeel slecht 
gaat. Volgens de minister is het uit
blijven van de bouw van nieuwe kern
centrales een l:elangiijke reden. Daar
door zou de faciliteit te hoge vaste 
lasten hebben. De inrichting is voor 
grotere capaciteit opgezet in verhou
ding tot het huidige aanbod van rad:io
actiefafval, een opmerkelijk punt. Voor 
de bouw van de opslagfadliteit is door 
de milieu- en anti-kernenergiebeweging 
geprotesteerd tegen een grootschalige 
opzet, waarbij al ruimte was geschapen 
voor de opslag van afval uit 2 tot 4 
xûeuwe kerncentrales. Men verweet de 
overheid vooruit te lopen op een even
tuele beslissing over de bouw. De 
overheid ontkende dit. 

Een tweede reden, welke leidde 
tot de financiële problemen, is het 
verminderde aanbod van radioactiefaf
val uit de industrie, onderzoekswereld 
en ziekenhuizen. De tarieven voor 
opslag zijn in de loop der jaren ver
hoogd als gevolg van het verminderde 
aanbod, waardoor er meer aandacht 
wordt besteed aan efficiënt gebruik 
aan de bron: alternatieven en het 
gebruik van kortlevende stoffen die op 
de plek van toepassing al vervallen en 
dus niet bij de COVRA hoeven worden 
opgeslagen. Door dit verminderde 
aanbod stijgen de kosten voor de 
COVRA weer verder. Het alom gepre
zen marktprincipe doet in feite zijn 
werking. Verdere stijging van de 
tarieven voor opslag vindt de overheid 
niet verantwoord, omdat men vreest 
voor niet-legaal gedrag van afvalpro
ducenten, die het dan op een andere 

manier proberen kwijt te raken. 

Inmiddels heeft de COVRA een 
vergunning gekregen voor de bouw 
van een opslaggebouw voor hoogradio
actiefafval ( HABOG) • De bouw wordt 
gefinancierd door de producenten van 
dit afval. Dit zijn de kerncentrales in 
Dodewaard en Borssele en de onder
zoaksreactoren in Delft en Petten. 
Minister de Boer wil deze aanbieders 
echter vrijstellen van extra betalingen 
indien er zich na 2015 nieuwe ontwik
kelingen voomeen die tot extra kosten 
leiden. Genoemd worden mogelijk 
strengere eisen aan de veiligheid en 
het ter beschikking komen van een 
eindopslag die in kosten duurder 
uitvalt dan oorspronkelijk voorzien. 

Door deze financiële toekenning 
verkrijgt de overheid een grotere ver
antwoordelijkheid dan uit de aandeel
houdersovereenkomst van 1985 zou 
volgen. Dit is een reden om de orga
nisatiestructuur te herzien. Een ande
re reden is de dubbele functie van de 
drie andere aandeelhouders. De over
heid bezit 10 procent van de aandelen; 
Borssele, Dodewaard en ECN elk 30 
procent. Deze drie laatsten zijn dus 
:zowel eigenaar als klant. Er vinden nu 
onderzoeken plaats op welke wijze de 
drie kunnen terugtreden als aandeel
houder. 

Robert Jan van den Berg, Stg. Laka 

Bron: Brief van minister de Boer 
(VROM) aan de Tweede Kamer, 16 
december 1996 
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NIEUWE DIRECTEUR ECN 

Op 13 december jl. is prof. dr. Frans Saris benoemd tot directievoorzitter 
van het Energieonderzoeks Centrum Nederland ( ECN). In het verleden was Saris 
directeur van het instituut voor Atoom- en Molecuul Fysica (AMOLF) en deed hij 
onderzoek naar zonnecellen. Saris is de opvolger van de afgelopen zomer overleden 
prof. dr. ir. Harry van den Kroenenberg en 1s verantwoordelijk voor de 
implementatie van een nieuwe strategie voor het ECN. De nieuwe doelstellingen 
staan beschreven in het Strategisch Plan 1997-2000. Saris: "Zo markeert de 
verschuiving van doel- naar samenwerkingsfinanciering de veranderende rol van 
de overheid. Den Haag is steeds minder bereid een blanco che:;(ue af te geven voor 
lange-termijnonderzoek, waarvan de uitkomsten en het maatschappelijk belang 
onzeker zijn. Sneller van onderzoek naar toepassing wordt het devies voor alle 
grote technologische instituten." Over kernenergie zegt hij: "Wij - de fysici -
vonden dat machtig interessant en geloofden erin, maar in Nederland 1s er geen 
draagvlak meer. Dus waar doe je het dan voor? En voor wie?" 

Positiever is Saris over de toekomst van duurzame 
energie: "Het is geen geheim dat mijn hart wetenschappelijk 
vooral ligt bij duurzame energie. Mijn generatie fysici heeft 
beloofd dat kernenergie het energieprobleem zou oplossen. Die 
belofte hebben we niet kunnen waarmaken. Ik hoop en geloof 
dat de nieuwe duurzame energietechnologie haar alsnog kan 
inlossen." Het ECN gaat een spannende tijd tegemoet waarin 
zal blijken hoe belangrijk kernenergie nog wordt gevonden. 

Bron: ECN Forum, 21 december 1996 

GEMEENTE AMSTERDAM WENST EVALUATIE NIKHEF-SLOOP 

Nu de radioactieve besmettingen op het voormalige NIKHEF-complex zijn 
verwijderd heeft de gemeente Amsterdam het bureau voor ruimtelijke ontwikkeling 
en volkshuisvesting De Lijn opdracht gegeven de gang van zaken en de gemaakte 
fouten te evalueren. In de Kerninfo's van september en november jl. werd bericht 
over de problemen rond het NIKHEF terrein. In oktober is begonnen met het 
verwijderen van radioactiviteit. De werkzaamheden werden in december afgerond. 
Het grootste deel van de gebouwen is inmiddels gesloopt. 

In opdracht van de gemeenteraad wordt nu een onderzoek gestart naar de 
feitelijke gang van zaken. Doel van het onderzoek 1s aanbevelingen op te stellen 
om in de toekomst tot grotere zorgvuldigheid te komen bij soortgelijke projecten. 
De komende tijd zal onderzoeksburo De Lijn een dossieronderzoek uitvoeren en 
interviews afnemen met direct betrokken. 

Bron: De Lijn, 17 januari 1997, Stg. Laka 

VERONTRUSTING OVER RADIOACTIEVE MUNITIE 

De Nederlandse militairen in Bosniê zijn niet in aanraking geweest met 
radioactieve munitie die door de Britse SFOR-troepen zou worden gebruikt. Dat 
verklaart het ministerie van Defensie in antwoord op vragen van Groenlinks en de 
CNV-bond voor beroepsmilitairen ACOM. 

De ACOM heeft in het decembernummer van haar blad ACOM-journaal een 
vertaling gepubliceerd van een kritisch artikel uit het Amerikaanee blad The Nation 
( The radioactive bullet, Bill Mesler, 21 oktober 1996). Hierin wordt gesteld dat 
mogelijk tienduizenden Amerikaanse Golfoorlogveteranen zijn besmet door stofdeeltjes 
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verarmd urarûum. De urarûum houdende mumtie behoort tot het standaardarsenaal 
van de NAVO en is ook gebruikt in voormalig-Joegoslaviê. 

Een vertegenwoordiger van de ACOM had enkele weken geleden, in het bijzijn 
van prof. dr. Bart van de Sijde als getuigedeskundige, een onderhoud met de 
defensiestaf over de gevaren van de radioactieve munitie. Er ~ullen nog aantal 
gesprekken volgen. Groenlinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister 
en de staatssecretaris van Defensie. De antwoorden van Voorhoeve of Gmelich 
Meijling worden begin februari verwacht. 

Bronnen: ACOM-journaal, december 1996; ANP persbericht, 14 januari 1997 

NUCLEAIRE OORLOG IN TSJETSJENIË 

Een Russische oommissie die de veiligheid van de nucleaire fabriek Radon en 
de radioactieve opslagplaats, even buiten Tolstoy-yurt in Tsjetsjenië, in maart 1995 
rooest onderzoeken kreeg geen tnegang van Russische troepen vanwege gevechten. 
In maart 1996 werd opnieuw een ondexzoek gedaan naar de status van het nucleair 
materiaal. In het rapport over Radon wordt onomwonden toegegeven dat er 
ongeautoliseerd materiaal is "Weggehaald en verd"Wenen. In Radon wordt onder meer 
Cesium-137 en Strontium-90 vermist. De commissie bericht over 21 plaatsen waar 
radioactief materiaal aanwezig was en die allen onbewaakt waren. Veel van die 
plaatsen hebben zwaar te leiden gehad van bombardementen en beschietingen. In 
Grozny werden op diverse plaatsen nivo's tussen de 90 en 210 microröntgen 
gemeten ( 40 wordt als gevaarlijk beschouwd) • 

Het verdwenen radioactief materiaal kan door de onderbetaalde Russische 
soldaten zijn ontvreemd om aan derden te verkopen, wat volstrekt duidelijk is is 
dat Plutaniurn-239 en Uranium-235 onbewaakt zijn ge"Weest: gedurende de gevechten. 
De commissie pleit voor directe overbrenging van het radioactief materiaal naar 
Rusland an het weer onder oontrole te krijgen en onmiddellijke versterking van het 
controle regime in Tsjetsjenië. 

Bron: Wise News Commurûque 463/463, December 13, 1996 

Ufloll, VIllied Slaln 
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EEN WERELD ZONDER KERNWAPENS 

Het Internationaal Gerechtshof heeft na de (enigszins dubieuze) uitspraak 
over de onwettigheid van dreigen met of gebruik van kernwapens gewezen op de 
plicht te strijden voor een totale uitbanning hiervan. 

De Amerikaanse organisatie Global Demilitarizati.on heeft eind juli een 
wereldwijde campagne gelanceerd en heeft hiertoe 3800 vredes- en religieuze 
bewegingen een brief gestuurd, waarin het volgende wordt gevraagd: al hun leden 
aan te sporen iedere maand een boodschap te sturen aan de staatshoofden van de 
ken1wapenlanden d.m.v. een briefkaart, brief, e-mail of fax en anderen te vragen 
dit ook te doen. 

Docr de moderne communicatiesystemen is het mogelijk dat nûljoenen mensen 
in de gehele wereld gelijktijdig kunnen deelnemen. Vroegere massale acties hebben 
geleid tot afschaffing van slavernij, kolonialisme, apartheid. Zonder massale druk 
zou dit nooit zijn gelukt. Hoe vreselijk deze toestanden ook waren, ze bedreigden 
toch niet het menselijk bestaan zoals nucleaire wapens dit doen. 

Tot zover de oproep van Global Demilitarization die de Quaker Vredescommis
sie wil overbrengen. Het schenkt ons de mogelijkheid een doel te bereiken, dat wij 
als individu en evenmin als gemeenschap ooit zouden kunnen, waardoor wij ons 
machteloos voelen. 

U kunt kaarten met de voorbedrukte tekst: 

Dear Mr. President, 
Give a gift to all the children of 
the world. Please take a strong 
leadership position to abolish 
all the nuclear weapons in the 
world by the year 2000. 

Yours sincerely, 

aanvragen bij Vredescommissie, p/a Antonie van As, Lepelkruisstraat 7c, 
1018 WG Amsterdam. Degenen die zich, om de campagne te laten slagen serieus 
voornemen een half jaar lang iedere maand 8 kaarten te versturen raden wij aan 
meteen 50 stuks (gratis) te bestellen. 
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Adressen van staatshoofden van kernwapen (gevaarlijke) landen: 
President William J. Clinton, the White Hruse, Washington DC 20500 USA; e
mail president@whitehouse.gov; fax: +1-202-456-2461 
President Boris N. Yeltsi.n, Office c1 the Government, Krasnopresenskaya 2, 
Moskou, Rusland; fax: +7-095-205-4219 
President Ja:::ques Chirac, Office du President, Palais de l'Elysee, 55-57 rue 
de Faubourg St. Honoré, 75008 Paris, Frankrijk; fax +33-1-4742-2465 
Prime Minister John Major, Prime Minister's Office, 10 Downing Street, 
London, SW lA 2AA, U.K.; 
Premier Li Peng, Office of the Premier, 225 Chaoyangmennei Dajie Dongsi, 
Beijing, P.r. China 
Prime Minister P. V. Narasimha Rao, Prime Ministar's Office, South Block, 
New Delhi 110011, India; fax +91-11-3016857 
Prime Minister Benyamin Netanyahu, Office of the Prime Minister, 3 Rehov 
Kaplan, Hakitya, Jerusalem 91007, Israel; fax: +972-2-664838 
Prime Minister, Office of the Prime Minister, Islamabad, Pakistan 

Uit: De Vriendenkring, december 1996 

Opmerking: U kunt natuurlijk ook premier Kok, in zijn functie als premier en het 
voorzitterschap van de Europese Unie, verblijden met deze boodschap! 

Adres: Premier W. Kok, Postbus 20001, 2500 EA Den Haag 

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 jaarlijks • 20,
overmaken op girorekening 591 24 20, tnv VRIENDEN VAN EPP'92 te 
Eindhoven, ovv abo KERNINFO. 

Insturen aan: EPP'92, 
A Smederslaan 14 
5615 GE EINDHOVEN handtekening 


	0 copy
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

