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Geen verhoging verrijkingsgraad uranium –
niet in Iran noch bij Urenco
Duitsland, Nederland en de VS geven slecht voorbeeld
Antikernenergie-initiatieven in Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Nederaland, alsmede het
Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU), Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte
KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) in NRW, stichting Laka en de internationale artsenorganisatie
IPPNW uiten scherpe kritiek op het voornemen van Iran om met onmiddellijke ingang uranium-235
tot 20% te willen verrijken. Dit verhoogt het gevaar op militaire toepassing enorm, omdat bij een
verrijkingsgraad van 20% het grootste deel van de verrijking voor het gebruik van uranium in
kernwapens dan al is geschied. Zij uiten ook hun kritiek op de opstelling van de Amerikaanse
regering die door haar eenzijdige opzegging van het met Iran gesloten akkoord deze gevaardelijke
ontwikkeling heeft oproepen.
Genoemde organisaties bekritiseren daarnaast dat uitgerekend Duitsland, Nederland, GrootBrittannië en de VS in deze een slecht voorbeeld geven: in 2019 kondigde de Duits-NederlandsBritse uraniumverrijker Urenco, met instemming van de vier regeringen, aan om in de VS in de
toekomst eveneens uranium-235 tot 20% te willen verrijken. In de VS vonden daarover onder
andere gesprekken tussen Urenco en het Pentagon plaats. Daarmee begeeft Urenco zich nog verder
in de civiel-militair grijszone van de vredebedreigende uraniumverrijking.
Urenco is voor één derde eigendom van de Duitse energiebedrijven RWE en E.ON en de andere
twee derden zijn (via een holdingmaatschappij indirect) eigendom van de Nederlandse resp. Britse
staat. Bovendien wordt het bedrijf in politieke zin door de Duitse federale regering en de regeringen
in Den Haag en Londen gecontroleerd. De verrijkingsfabrieken staan in het Duitse Gronau, het
Nederlandse Almelo, het Britse Capenhurst en het Amerikaanse Eunice. Net als Iran maakt ook
Urenco gebruik van de centrifuge-techniek die in technische zin zonder meer ook voor de hogere
verrijkingsgraad ingezet kann worden die voor kernwapens noodzakelijk is.
„Het is helaas het geval, dat Iran thans dit eerdere voornemen van Urenco tot stevige verhoging van
de verrijkingsgraad van uranium-235 kopiëert. De regeringen van Duitsland, Nederland, GrootBrittannië en de Verenigde Staten hebben Iran daarmee helaas opnieuw een politieke

grensoverschrijding geboden, in plaats van gezamenlijk de militair extreem explosieve
uraniumverrijking te stoppen. Daarmee maken deze regeringen zich ongeloofwaardig als zij Iran tot
terughoudendheid oproepen. Desondanks moet Iran zelf natuurlijk ook afzien van dergelijke
nucleaire provocaties,“ aldus Peter Bastian vom Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen.
„We nemen met grote zorg waar dat de altijd al dunne scheidslijn tussen civiele en militaire
uraniumverrijking steeds verder vervaagt. Dat Urenco, en daarmee ook de Duitse
energieleveranciers RWE en E.ON evenals de Duitse regering, hierbij een rol in de eerste rang
spelen, is een schandaal. Als het de Duitse regering ernst is met de Atomausstieg en met nucleaire
ontwapening, dan zou zij met haar vetorecht de Urenco-plannen in de VS onmiddellijk moeten
stoppen om een positief voorbeeld voor internationale kernontwapening te geven,“ verklaarde dr.
Angelika Claussen van de IPPNW.
In het kader van de Paasmarsen die de vredesbeweging ook dit jaar op verschillende plaatsen in
Duitsland zal organiseren, staat ook dit jaar weer een protest met het oog op beëindiging van de
uraniumverrijking in Gronau gepland. In welke vorm deze vanwege de corona-maatregelen
mogelijk is, wordt te zijner tijd door de antikernenergie- en vredesinitiatieven besproken.
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