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TER INLEIDING 

Voor jullie ligt Kerninfo nummer 2 
van 1996. Dit nummer bevat wat meer 
grotere artikelen. Er zijn niet mis te 
verstane tekenen die er op wijzen dat de 
bewapeningswedloop weer op snelheid 
aan het komen is I of misschien wel nooit 
af geremd is. Ook de gerenommeerde 
Doomsday Clock van "the Bulletin of the 
atomie scientists" is na lang beraad van 
stand veranderd, van 17 naar 14 minu
ten voor middernacht. Dat heeft tot 
heftige reacties geleid in het blad zelf, 
in de onderbouwing tot het verschuiven 
van de wijzers wordt gewezen op het 
toenemend aantal onzekerheden en het 
talmen van regeringen om het dividend 
van het einde van de Koude Oorlog te 
innen. Met de verschuiving wil men 
geen paniek zaaien maar er meer op 
wijzen dat de tijd van handelen is aan
gebroken. 

Dit jaar moet HET jaar van het 
CTBT worden. De stand van zaken rond 
de onderhandelingen is nog steeds zorg
wekkend, er is niet zoveel tijd meer 
over om dit jaar nog een verdrag af te 
sluiten, verder is de politiek situatie in 
een aantal sleutellanden langzaam aan 
het keren, waardoor een vooruitschui
ven van een verdrag niet wenselijk is. 

Terwijl de grootste raketten be
dreiging I tussen de kernwapenstaten, 
langzaam wordt afgebouwd, zijn die 
zelfde staten bezig te storten op een 
raket-afweer. Die afweer is bedoeld 
voor de nog niet bestaande dreiging van 
middenlange afstand-raketten uit "ter
roristische" ( derdewereld) landen. Met 
't ontwikkelen van deze afweer systemen 
komt ook het ABM verdrag tussen de VS 
en Rusland weer onderdruk te staan. 

Het verdrag van Maastricht wordt 
de komende anderhalf jaar onder de loep 
genomen, het einde van deze herzie
ningaronde is waarschijnlijk in juni 1997 
in Amsterdam. Belangrijke onderwerpen 
zijn de uitbreiding van de Europese 
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Unie en de daarmee samenhangende 
(verouderde? )besluitvormingsprocedu
res en het ontwikkelen van een Euro
pees buitenlands-, veiligheids, en de
fensiebeleid. Daar komt dan ook de rol 
van de Franse en Britse kernwapens bij 
te voorschijn en de mate waarin landen 
betrokken zullen zijn bij 't gebruik van 
deze kernwapens. 

Betalingen 
Dit blad is volledig afhankelijk 

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

Neem en lees! 

Dirk Jan Dullemond 

TAG xz I 1996 

Voor de week van 6 mei tot 10 mei staan in Duitsland twee transporten van hoog
radioactiefafval gepland met de zogenaamde CASTOR containers. Afzenders zijn de 
Beierse kerncentrale Gundremmingen en de Franse opwerkingsfabriek bij La Hague, 
bestemming is de "tijdelijke" opslagplaats in Gorleben, transporteur is de Deutsche 
Bundesbahn. 
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Naast het eerste CASTOR trans
port vorig jaar April waren nog 5 trans
porten voorzien voor 1995. Gezien de 
grote publieke weerstand en inzet van 
politie is daarvan afgezien. Onderdruk 
de atoomlobby en de Duitse bondsminis
ter voor milieu Merckel probeert men nu 
bijna tegelijk 2 transporten te doen naar 
Gorleben. Bij het transport uit Gun
drammingen gaat het om "gewone" uitge
werkte brandstofstaven. Het transport 
uit La Hague betreft opgewerkt hoog
radioactiefafval, dat in glas is gegoten, 
van Duitse kerncentrales. De acties 
rond het transport uit La Hague zullen 
vanaf de Frans-Duitse grens plaats 
vinden, zodra vernomen is dat het 
transport vertrokken is uit La Hague. 

Ondertussen heeft de Nedersaksi
sche minister van binnenlandse zaken 
aan bondsminister Merckel laten weten 
te vrezen I dat voor de veiligheid van 
verdere CASTOR transporten Neder
Saksen geen middelen heeft. Voor de 
begeleiding van de transporten worden 
politie posten gesloten om aan voldoende 
agenten te komen en Neder-Saksen kan 
financieel zo'n inzet nauwelijks bekosti
gen. 

Het laden van de CASTOR contai
ner bij Gundremmingen zou oorspronke
lijk rond 11 maart beginnen. De leiding 
van de centrale besloot echter te wach
ten tot na de deelstaat verkiezingen van 
24 maart en heeft nu 't laden uitgesteld 
tot dat zeker is dat de deelnemende 
energie producenten en de overheid 
bereid zijn om 't transport ook tot een 
goed einde te brengen. 

Het laden van de van de CASTOR 
container in la Hague is waarschijnlijk 
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na pasen begonnen. Men is bij Cogema 
niet blij met deze transporten I omdat 
men veel negatieve publiciteit verwacht. 
't gevolg van die publiciteit laat zich 
raden: minder opwerkingsopdrachten 
uit Duitsland en andere landen. 

Ondertussen worden op diverse 
plaatsen voorbereidende acties gehou
den rond de Duitse spoorwegen. Bij 
Gundrem.mingen werd op 3 maart onder 
het motto "Uitgerangeerd" openlijk 'n 
stuk van het spoor opgebroken. Op 14 
April gebeurde het zelfde bij de over
laad terminal bij Danoenberg. Het spoor 
loopt namelijk niet tot aan Gorleben, de 
laatste 20 kilometer tussen Danoenberg 
en Gorleben wordt de CASTOR per 
dieplader vervoert. 

Ook de herdenking rond tien jaar 
Tsjernobyl is aangegrepen om bij diver
se kerncentrales acties te houden. Op 
28 april wordt wederom 't spoor opge
broken bij Gundremmingen. Als 't 
transport in de eerste week van mei 
werkelijk doorgaat zullen in 't hele land 
acties worden gehouden rond het trans
port. 

Dirk Jan Dullemond. 

Bron: Grasswurzel.revolution märz 
1996/206; Grasswurzelrevolution april 
1996/207. 
Voor algemene informatie over CASTOR 
en Gorleben: Kerninfo nr 3, jaargang 3, 
jum 1995 
Voor actuele informatie: BI Lüchow
Dannenberg, Drawehner Strasse 3 1 

29439 Lüchow, Duitsland. telefoon: +49-
5841-4684 

DE CANBERRA COMMISSIE 

26 november 1995 kondigde premier Keating van Australiê de Canberra commissie 
aan. De commissie gaat onderzoek doen naar een kernwapen vrije wereld. De commissie 
is gevraagd voor 31 augustus een rapport uit te brengen bedoeld voor de Algemene 
vergadering van de VN en voor Geneefse ontwapeningsonderhandelingen. 

De commissie bestaat uit 17leden, 
ieder op persoonlijke titel, met een zo 
goed mogelijke weerspiegeling van be
langhebbende landen. De 17leden zijn: 
Generaal George Butler (VS) als voor
zitter, ambassadeur Celso Amorim 
( Braziliê), ambassadeur Richard Butler 
(Australiê), Jacques-Yves Cousteau 

(Frankrijk), ambassadeur Jayantha 
Dhanapala (Sri Lanka) I ambassadeur 
Rolf Ekeus (Zweden) , ambassadeur 
Nabil Elaraby (Egypte), professor Ryu
kichi Imai (Japan), Dr Ronald McCoy 
( Maleisiê), Robert McNamara ( VS) I 

professor Robert O'Neill (Australiê) I 
Maarschalk Lord Carver (Engeland) 1 
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ambassadeur Qian Jiadong (China), 
Michel Rocard (Frankrijk) 1 Professor 
Joseph Rotblat (Engeland), professor 
Roald Sagdeev (Rusland) en Dr Maj
Britt Theorin (Zweden) • 

Het doel van de commissie is om 
concrete stappen te bedenken om tot een 
kernwapen vrije wereld te komen, inclu
sief de ontwikkeling van de nodige veri
ficatie en controle middelen en mogelijk 
nieuwe internationale regelgeving. 
Mogelijke aanzetten zijn: 

de effecten van een kemproeven 
verbod, kernwapen vrije zones, 
een stop op productie van splijt
stof voor kernwapens en stappen 
die verder reiken. 
het bevorderen van verdere 
(kern)ontwapening door de kern
wapenstaten, inclusief veilige 
methoden om wapens te ontmante
len en vernietigen. 
de problematiek rond drempellan
den en de deelname aan het NPV. 

Verder moet de commissie zich buigen 
over verdergaande ontwikkelingen met 
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betrekking tot regionale en wereld vei
ligheidsvraagstukken: 

het veiligstellen van een systeem 
van stabiliteit gedurende het 
afbouwen van wapenvoorraden. 
afbouw van andere massavernieti
gingswapens onder de loep ne
men. 
maatregelen m.b.t. diefstal van 
nucleair materiaal en/of nucleair 
terrorisme. 
andere zaken die de commissie op 
het spoor komt tijdens haar werk. 

Inmiddels heeft 1 van de 4 ge
plande bijeenkomsten plaats gevonden in 
Canberra. In een persverklaring bena
drukt de commissie dat er op dit moment 
ongekende mogelijkheden liggen om 
stappen te nemen om kernwapens af te 
schaffen. De volgende bijeenkomst is in 
New York in April. 

Dirk Jan Dullemond 

Bron: Disarmament Diplomacy (ISSN 
1335 - 2295), issue 1, January 1996; 
issue 2 February 1996 

HET CTBT 

Al40 jaar wordt een algeheel ke:çnproeven verbod ( CTBT) gezien als belangrijk
ste stap in het onder controle brengen van wapenwedlopen. Bij de Geneefse ontwape
ningaonderhandelingen (CD) wordt sinds 2 jaar weer actief onderhandeld door de 37 
landen. ln mei vorig jaar beloofden de ondertekenaars van het NPV elkaar om een CTBT 
af te sluiten voor het einde van 1996. Nu de eerste onderhandelingsronde van dit jaar 
voorbij is, wordt het zaak vaart te zetten. 

De belangrijkste vooruitgang is dat de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk, 
samen met een aantal andere landen nu achter een zogenaamde nul-optie staan. Er is 
echter nog veel aan de werk tekst te schaven voordat daar werkelijk een CTBT uitrolt. 

Struikelblokken. 
Een chronisch tekort aan tiid. 
Hoewel veel van de belangrijkste 

CTBT onderdelen zijn opgelost of daar 
dicht bij zijn werkt de CD nogal traag. 
De huidige onderhandelingaronde die 
liep van 22 januari tot 29 maart is voor
bij en de tweede ronde begint pas in mei 
en duurt 7 weken. In de tussentijd 
zullen de onderhandelaars elkaar hoog
uit 2 weken zien. Om een CTBT nog dit 
jaar in de Algemene Vergadering van de 
VN te presenteren is het zaak aan het 
eind van de volgende ronde I op 28 juni, 
zo goed als klaar te zijn. 

Op 28 maart presenteerde de 
voorzitter van de CTBT onderhandelin-

gen, Jaap Ramaker, een 135 pagina's 
tellend document dat gebaseerd is op de 
bestaande tekst met zo'n 1000 verschil
lende opties en de recent ingebrachte 
Australische en Iraanse tekstvoorstel
len. Het document is een poging de 
onderhandelingen te stroomlijnen. Een 
volgend voorstel van Ramaker wordt 
eind mei verwacht. 

Het Chinese struikelblok. 
De Chinese regering wil nog 

steeds dat vreedzame kernexplosies 
buiten het CTBT vallen. De VS en Rus
land hebben bij hun vreedzame kernex
plosie programmas in de jaren 50 en 60 
ondervonden dat deze explosies niet 
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praktisch, gevaarlijk en vies zijn. 
Vreedzame kernexplosies zijn niet te 
ondersCheiden van kernproeven en 
vormen als het ware een achterdeur om 
toch kernwapens te ontwikkelen. Omdat 
China staat op het recht om vreedzame 
kernexplosies te doen is een mogelijke 
uitweg uit dit probleem dat die proeven 
wel worden toegestaan maar dat het 
beslissingsmechanismeominternationale 
goedkeuring te krijgen zo ingewikkeld 
wordt dat in de praktijk zo'n explosie 
onmogelijk wordt gemaakt. 

Consensus over de reikwijdte van 
een CTBT. 

De VS 1 Engeland, Frankrijk en 
een aantal andere landen ondersteunen 
een Australisch tekstvoorstel dat zoda
nig wordt uitgelegd dat hier van een 
nul-optie kan worden gesproken. China 
en Rusland hebben zich nog niet uitge
sproken over deze tekst. Van Rusland 
wordt verwacht dat het land haar stand
punt, een aanvulling op de PTBT for
mulering van verboden gebieden I op
geeft, misschien al op de nucleaire vei
ligheids top in Moskou van 18 tot 20 
april. Voor China ligt dit moeilijker 
gezien de hang naar vreedzame kernex
plosies. 

De verbinding van het CTBT rnet 
ontwapening. 

India was de eerste voorstander 
van een CTBT in 1954. Op dit moment is 
het land één van de grotere dwarslig
gers. India wil dat het CTBT een stevig 
commitment inhoud voor verdergaande 
nucleaire ontwapening. Het land is 
zeker teleurgesteld door de resultaten 
van de NPV verlengingsconferentie van 
vorig jaar I waar de 180 deelnemende 
landen, exclusief India I niet verder 
kwamen dan een set van principes die 
een herhaling vormden van datgene wat 
al in het NPV stond. Eén van de weinige 
lichtpuntjes toen was het commitment om 
in 1996 een CTBT af te sluiten. Verder 
wordt de Indiaase positie zeker ook in 
gegeven door de binnenlandse ontwik
kelingen. Dit jaar zijn er verkiezingen 
en de regerende congres-partij moet 
strijden tegen een sterk pro-nucleaire 
oppositie. 

Hoewel het doel van kernontwape
ning door vele landen wordt onder
steund, wordt de huidige Indiaase posi-

4 jaargang 4, april 1996 

tie niet gesteund door de kernwapenlan
den en niet-gebonden landen omdat zij 
de verbinding nu als een serieuze be
dreiging van een CTBT zien. Verder 
steunen niet-gebonden landen de op
richting van een ad-hoc commissie voor 
ontwapening binnen de CD. De Indiaase 
positie wordt wellicht ook ingegeven 
door het geringe perspectief op concrete 
stappen nadat de onderhandelingen over 
een CTBT zullen zijn afgerond. De 
meest donkere verdenking tegen India is 
dat het land wellicht probeert zichzelf in 
een positie te manoeuvreren om een 
CTBT niet te ondertekenen om zo haar 
kernwapen optie open te houden. 

Verificatie. 
Met de tegenwoordige technische 

middelen is het ontdekken van voorbe
reidingen van kernproeven of het nemen 
kernproeven geen probleem meer. Het is 
slechts een zaak van wat als voldoende 
wordt beschouwd voor een internatto
naal detectie systeem (IMS, Internatio
nalMonitoring System). De onderhande
laars moeten zich buigen over drie be
langrijke zaken: standaardisatie, geld 
en inspectie. 

De standaardisatie van meetgege
vensen de eventuele bewerking daarvan 
is belangrijk als het gaat om het inzicht 
in deze gegevens. Technisch sterke 
landen (de VS, Engeland en 
Frankrijk •.• ) zullen zo min mogelijk 
bewerking willen, maar hebben zo een 
voorsprong op technisch zwakke lan
den. Daarom wil een meerderheid van 
landen een internationaal centrum ( IDC, 
International Data Centre) waar deze 
gegevens worden bewerkt. 

Een niet onbelangrijk punt is wie 
voor de uitwisseling en bewerking van 
gegevens gaat betalen. De VS willen een 
soort credit-punten systeem, als er veel 
wordt geïnvesteerd in het internationale 
netwerk dan hoeft een land minder te 
betalen. Andere landen willen een sim
peler systeem waar iedereen betaald, 
nog niet duidelijk is overigens hoe dan 
de verdeelsleutel zal zijn 1 

Voor inspectie van verdachte 
plaatsen ( OSI, On-Site Inspection) is 
het van belang wat of welk gegeven zo'n 
inspectie mogelijk maakt. Belangrijke 
overwegingen zijn hier in hoeverre 
alleen van de IMS gegevens gebruik 
wordt gemaakt of er dat toch nationale 
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middelen (NTM, National Technica! 
Means) mogen worden gebruikt. Het 
Australische tekstvoorstel probeert hler 
een midden te vinden tussen een zoge
naamde roodlicht procedure gebaseerd 
op IMS gegevens en een groenlicht pro
cedure gebaseerd op niet-IMS ge
gevens. 

Inwerkingtreding (EIF, Entty 
Into Force} van het verdrag. 

De inwerkingtreding van het 
verdrag is nog een van de grotere 
struikelblokken. De uitdaging bestaat 
hlerin om de 5 erkende kernwapensta
ten, de 3 drempellanden (India, Paki
stan en Israël), landen die waarschijn
lijk een kernwapenprogramma hebben 
(Noord Korea, Irak) en ook landen met 
een civiel kernenergieprogramma op tijd 
bijelkaar binnen het CTBT te krijgen. 
De moeilijkheid is te beslissen welke de 
belangrijkste landen zijn om het verdrag 
van kracht te laten worden. 

Een rigide EIF zou het mogelijk 
maken het verdrag in gijzeling te nemen 
door landen die het minst zien in het 
CTBT. Deelname van all 5 erkenden 
kernwapenlanden is wel gewenst maar 
niet zonder meer haalbaar gezien de 
Chinese houding. India zal zeker probe
ren zolang mogelijk buiten het verdrag 
te blijven zolang China en Pakistan niet 
ondertekenen en voor de VS is de on
dertekening van China zeer belangrijk. 
Zie daar de positie van India. 

Nog lopende kernproef program-
mas. 

China zal naar alle waarschljnlijk
heid nog zeker 2 tot 3 kernproeven 
willen nemen in de komende maanden. 
Het is nog onduidelijk of India en in 
antwoord daarop Pakistan, voorberei
dingen treffen om kernproeven te ne
men. Verder zijn er onbevestigde be
richten dat in Rusland, op NovaZembla, 
vorig jaar een kleine kemproef is ge
houden. Zowel India ( •• ) als Rusland 
ontkennen dit en de VS beschouwt het 
Russische moratorium nog van kracht. 
De VS een serie van 6 "sub-kritische" 
kemproeven houden in 1996 en 1997. De 
meeste NGO's hebben allaten weten dat 
dat niet zo'n slimme zet is, de eerste 
proef wordt op 18 juni gehouden, in een 
boorschacht welke oorspronkelijk voor 
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een ondergrondse kernproef was be
doeld. 

Politieke situatie in verschillende 
landen. 

Het zo spoedig mogelijk afsluiten 
van een CTBT is van het allergrootste 
belang gezien een aantal interne ontwik
kelingen. In Rusland wordt een in juni 
een nieuwe president gekozen, zijn 
steun voor een CTBT kan niet worden 
aangenomen. Hetzelfde geld voor de 
Verenigde Staten, als daar een republi
kein als president wordt gekozen is het 
meer dan waarschijnlijk dat de VS kern
proeven zullen gaan nemen, zeker ge
zien het aflopen van het Amerikaans het 
moratorium op 30 september. In India 
worden verkiezingen gehouden I tijdens 
de campagne spelen nucleaire sentimen
ten een grote partij politieke rol. 

Het belang van het CTBT. 
1996 is het moment om een CTBT 

af te sluiten. De politiek situatie in 
verschW.ende belangrijke landen dreigt 
ten on gunste te veranderen. Zonder een 
CTBT dreigt er een kernwapen-race 
tussen India en Pakistan. 

Een CTBT is, ondanks alle twij
fels, een belangrijke stap. Een stap die 
verdere ontwapening zeker mogelijk 
maakt. Andersom, als een CTBT niet 
wordt afgesloten dan boet het NPV aan 
geloofwaardig in, immers bij de onbe
perkte verlenging van het NPV beloofde 
men elkaar plechtig te werken aan een 
CTBT in 1996 en door te gaan met ver
dere ontwapeningsinspanningen. 

Wat staat ons te doen? 
Het document van Ramaker wordt 

in de komende weken door de diverse 
regeringen bestudeerd. De komende 
weken zullen onze vertegenwoordigers 
op het belang moeten worden gewezen 
om de verschillende onderwerpen tot een 
goed einde te brengen. 

Het moet zeker zo zijn dat na 40 
jaar praten het CTBT niet alleen maar 
kernproeven verbied, maar zeker ook 
aan geeft dat dit verdrag een ontwape
ningadoelstelling I een non-proliferatie 
doelstelling heeft en de deur naar 
vreedzame kernexplosies sluit. 

Verder is het van zaak om goed 
duidelijk te maken dat er geen, of zeer 
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weinig tijd over is om een CTBT in 1996 
af te sluiten. Als een CTBT niet in 1996 
wordt afgesloten is de enige doelstelling 
waar een tijdpad voor werd aangegeven 
in de "Prindples and Objecti.ves" die bij 
de, zwaar bevochten I onbeperkte ver
lenging van het NPV horen niet ge
haald. En dat geeft te denken over de 
rest van de doelstellingen. 

De vraag blijft dus wat de Neder
landse regering gaat ondernemen. 

Dirk Jan Dullemond 

bron: e-mail: "Status of Comprehensive 
Test Ban Negotiations" I updatedl march 
29 I 1996, Daryll Kimbali (PSR); Geneva 
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Update 8 1 March 29, 19961 Sirnon Caroll 
(Greenpeace) . 

RAKET PROLIFERATIE 

In 1972 sloten de Verenigde Staten (VS) en de Soviet Unie (SU) het "Anti
Ballistic Misalle Treaty" ( ABM verdrag) af. Dit verdrag beperkte de verdediging tegen 
intercontinentale raketten. Op deze manier bleven beide landen kwetsbaar voor 
aanvallen met raketten met kernkoppen waardoor, zo was de redenering 1 de kans op 
een komplete nucleaire oorlog beperkt bleef. 

Het verdrag stond bescherming van beide hoofdsteden toe en elk land mocht ook 
één ABM-systeem hebben om een lanceerbasis voor intercontinentale raketten te 
beschermen. Het verdrag beschrijft hoeveel anti-raket-raketten, radar- en lanceer
complexen toegestaan zijn. In 1974 werd een protocol aan het verdrag toegevoegd dat 
het aantal ABM-systemen tot één per land beperkte. In 1975 zagen de VS af van hun 
enige ABM-systeem, het enige operationele ABM-systeem "beschermd" Moskou. 

Het ABM verdrag voorziet is onbeperkt in duur, heeft een amenderingsprocedure 
en de landen toetsen het verdrag eens per 5 jaar. Beide landen kunnen het verdrag 
opzeggen in "uitzonderlijke situaties" met een opzegtermijn van 6 maanden en hebben 
de plicht een verklaring te geven. 

Demarcatielijn 
Het verdrag is niet duidelijk in 

het omschrijven van wat nu eigenlijk een 
ABM-systeem is. Op het moment van 
afsluiten was dat ook niet zo nodig, het 
ging uitsluitend om verdediging tegen 
raketten met zeer lange dracht, van 
verdediging tegen korte- en middellange 
afstand-raketten was geen sprake. 
Intercontinentale raketten bevonden 
zich voornamelijk op land I raketten 
gelanceerd vanaf onderzeeboten hadden 
slechts een klein bereik. Verder bezat 
de SU een uitgebreid luchtverdedig
ingssysteem en wilden de vs voorkomen 
dat dit systeem verbeterd zou worden 
m •• b. t. het onderscheppen van raket
ten. Dat reflecteert zich in artikel4 van 
het verdrag, waar de beide partijen zich 
verplichten hun verdedigingssystemen 
geen ABM mogelijkheid te geven of hun 

systemen op ABM mogelijkheid te onder
zoeken of beproeven. Zonder nu aan te 
geven of het wel of niet gewenst is om 
preciezer te definiëren wat een ABM 
systeem is volgt hier een opsomming van 
punten welke ter discussie staan: 

Snelheid van de onderscheppende 
raket. De VS willen zogenaamde 
Theatre Misalle Defense ( TMD) 
systemen ontplooien waarvan de 
raketten een snelheid van 3 tot 
5,5 kilometer per seconde (Km/s) 
hebben. Rusland wil dit beperken 
tot maximaal 3 Km/s. Deze TMD
systemen zijn in eerste instantie 
bedoelt om een klein gebied tegen 
korte- en middenlange afstand
raketten te beschermen. 
Snelheid van de te onderscheppen 
raket. Beide partijen zijn het er 
over eens dat de TMD-systemen 
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mogen worden getest om ballisti
sche raketten met een bereik van 
3500 kilometer en een snelheid tot 
5 Km/s te onderscheppen. 
Andere beperkingen. De VS heb
ben voorgesteld het aantal anti
raket-systemen te beperken, het 
aantal anti-raket-raketten en 
beperking van het bereik van in 
de lucht gelanceerde anti-raket
raketten. De Russen hebben be
perkingen voorgesteld op het 
beproeven van onderscheppen in 
de start fase van ballistische ra
ketten. 
Bijkomende beperkingen, van 
Rusland: 
* het aantal en de plaats van 
TMD-systemen moet overeenko
men met de dreiging. 
* een TMD-systeem mag niet, 
gedeeltelijk, in de ruimte zijn 
gestationeerd. 
* beperking op de start fase van 
een TMD-raket en op het plafond 
van deze raket. 
* geen in de lucht actieve TMD
systemen voor vliegdekschepen. 
Van de Vererûgde Staten: 
* geen kernkoppen op TMD-ra
ketten 
* een uitgebreid programma om 
gegevens over deze systemen uit 
te wisselen. 
* uitwisseling van waarnemers op 
testgebieden. 
* een gezamenlijke staf om met 
problemen om te gaan. 
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Hoewel op het eerste gezicht niet 
zo duidelijk kun je aan de verschillende 
punten zien waar beide landen zich het 
sterkst of zwakst voelen. Zo voelt Rus
land zich bedreigt door het voormalige 
Amerikaanse Star Wars programma ge
zien de bezwaren tegen ruimte statione
ring en vanaf vliegtuig gelanceerde 
raketten, verder beschikt het kennelijk 
nog niet over voldoende kennis om een 
dergelijk, geavanceerd, systeem op te 
bouwen. De VS voelen zich technolo
gisch sterk maar zien nog steeds een 
bedreiging door de Russische luchtver
dedigingssystemen. 

SDI, Star Wars 
De gedachte achter het ABM

verdrag was dat geen van de partijen 
elkaar wilde vernietigen ( MAD, Mutual 
Assured Destructien) en dat door we
derzijdse kwetsbaarheid de kans op een 
volledig nucleair conflict werd ver
kleint. Op 23 maart 1983 werd echter het 
AaM-verdrag en de MAD doctrine weer 
openlijk ter discussie gesteld door pre
sident Reagan, toen hij het Strategie 
Defense Initiative (SDI, Star Wars) 
aankondigde. Hoewel gedurende de hele 
koude oorlog onderzoek naar ABM-sys
temen werd gepleegd, consolideerde het 
SDI deze onderzoeken en werd er nu 
gigantisch geinvesteerd in verder on
derzoek. Hoewel steeds beweerd werd 
dat SDI het ABM verdrag niet onder
mijnde, is deze stelling op de langeduur 
zeker niet houdbaar, het was immers de 
bedoeling kernwapens "impotent" ( ••• ) 
en overbodig te maken. 

Onder de volgende presidenten 
,.....---------------------~ werd het SDI programma 

geleidelijk uitgekleed tot 
een beschermingspro
gramma tegen minder 
gevaarlijke kernwapen
landen. Samen met de 
Soviet Unie (en later 
Rusland) werd GPALS 
( Global Proteetion 
Against Limited Strikes) 
op gezet. 

Ballistic Missile Defense 
Organisation 

Door dat de be
langrijkste drljfveer (de 
koude oorlog) wegviel 
verschoof de focus van 
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bescherming tegen strategische kernra
ketten naar bescherming tegen ballisti
sche raketten met een kortere draag
wijdte (ook wel tactische raketten ge
noemd, of slagveld-wapens). De SDI
Organisation veranderde dan ook van 
naam in Ballistic Misslle Defense Organi
sation ( BMDO) • De lijst van wapensys
temen waar tegen een bescherming moest 
worden gevonden werd door het "Oefen
se Counterproliferation Initiative" 
( 1993) gedefinieerd. Ondertussen is het 
budget voor de BMDO geslonken van 
een geprojecteerde 37 miljard $ onder 
Bush tot 17 miljard $onder Cünton voor 
de periode 1995 tot 1999. 11 miljard $ is 
bedoeld voor de zogenaamde TMD-syste
men. 

TMD/THAAD 
De volgende of parallelle stap 

waar in de VS aan gewerkt wordt is het 
Theatre High Altitude Area Defense 
( THAAD) • Dit systeem is bedoeld om 
een regio te verdedigen tegen aanvallen 
van strategische (lange afstand) raket
ten. Met regio wordt het grondgebied 
van een aantal landen bedoeld ( .•• ) • 
Gekoppeld aan het "Brilliant Eyes" 
ruimte waarneming systeem kan het 
THAAD-systeem een effectieve verdedi
ging vormen tegen die raketten die 
onder het ABM verdrag vallen. Overi
gens is het "Brilliant Eyes" systeem een 
van de overblijfselen uit het SDI/BMD 
tijdperk. Zonder die geavanceerde 
waarnemingsmiddelen is het nog altijd 
mogelijk groot stedelijke gebieden te 
verdedigen tegen lange afstand-raket
ten. Verder kan dit "simpele" THAAD
systeem ballistische raketten neerhalen 
op zo'n 200 kilometer van hun lanceer
plaats. 

Waar tegen beschermen? 
Op dit moment zijn zo'n 20 landen 

bezig met het ontwikkelen van korte 
afstand raketten. Veel van deze landen 
hebben deze raketten gekocht en probe
ren nu het bereik van deze raketten te 
vergroten. Slechts drie landen (India en 
Israël met een "eigen" ontwikkelde ra
ket, en Noord Korea op basis van Russi
sche SCUD technologie) hebben proef
vluchten gemaakt met raketten met een 
bereik van meer dan 1000 kilometer. 
Geen van deze landen vormen een 
(grote) directe bedreiging van het 
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grondgebied van de VS 1 Europa of Rus
land. Tijdens een recente zitting van de 
Nationale Veillgheids Commissie van het 
huis van afgevaardigden van de VS I 28 
februari, werd duidelijk dat er de ko
mende 15 jaar naar verwachting er geen 
significante middenlange afstand-raket 
ontwikkelingen zouden plaats vinden, 
behoudens in de kernwapenstaten. 
Alleen van Noord Korea wordt verwacht 
dat het bezig is een raket te ontwikkelen 
met een bereik van 6000 Km ( Taepo 
Dong 2), genoeg om Alaska te bereiken. 
Tijdens deze zitting werd ook duidelijk 
dat het waarschijnlijker was dat het 
bezit van kruisraketten zich zou uit
breiden, waar men overigens niet van 
verwachte dat deze een gevaar vormden 
voor het Amerikaans grondgebied. 
Kortom de bescherming tegen raketten 
met een bereik van 3500 kilometer is nu 
overbodig. Veel van de landen die nu 
raket-technologie bezitten hebben deze, 
en de kennis om verder te ontwikkelen I 
juist van die landen gekregen die nu aan 
raket bescherming werken, ondanks een 
verdrag als het Missile Technology 
Control Regime (MTCR, 1987). 

Motieven voor zo'n bescherming 
worden in gegeven door: 

bescherming van gevechtstroepen 
buiten het grondgebied van de 
VS 1 Europa of Rusland. B.v. een 
situatie als in de Golfoorlog, be
scherming van Amerikaanse bases 
(belangen) in het Midden Oosten 
of bij ingrijpen in conflicten als in 
Somalia of Joegoslaviê. 
bescherming van met het "Wes
ten" bevriende landen, lees Japan 
en Israël. (maar ook Taiwan ••. ) 
bescherming van b.v. West Euro
pa tegen middellange afstand-
raketten uit landen in Noord Afri
ka en het Midden Oosten. 

Ongeveer 25 landen hebben pro
grammaslopen op het gebied van atoom
, biologische- en chemischewapens. 
Voor een land met "terroristische nei
gingen" is het overigens veel goedkoper 
en efficiênter om een atoombom, biolo
gisch- of chemischwapen door smokkel 
in te voeren in het land dat het doelwit 
is. 
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Samenwerldng 
Wereldwijd wordt aan diverse 

raket-verdedigingasystemen gewerkt. 
Oe V.S. hebben het meest uitgebreide 
programma. Het THAAO-systeem moet 
rond 2001 operationeel zijn, verder 
wordt het Patriot-systeem verbeterd 
(PAC-3). Oe kern van het geheel be
staat dan uit zo'n 1300 THAAD syste
men, 1500 PAC-3 systemen en 1800 sys
temen bij de marine. Verder blijft de 
Amerikaanse luchtmacht onderzoek doen 
aan verdedigingasystemen met behulp 
van vliegtuigen. 

Frankrijk en Italië ontwikkelen 
het SAMP-T luchtverdedigingssysteem. 
De ASTER 30 raket, onderdeel van 
SAMP-T moet naast verdediging tegen 
vliegtuigen ook raketten gaan neerha
len. 

Duitsland en Engeland onderzoe
ken diverse raket afweersystemen en 
Israêl ontwikkelt de Arrow raket tegen 
ballistische raketten. 

Sinds februari 1995 werken de 
VS, Frankrijk, Duitsland en Italië aan 
het Medium Extended-range Air Defence 
System (MEADS) • Dit systeem moet rond 
2005 bescherming bieden tegen vliegtui
gen en raketten met korte dracht. Het 
systeem is bedoeld als vervanging van 
het HAWK luchtverdedigingasysteem in 
Europa en de VS en kan mogelijk de 
Patriot vervangen. Het is nog open of 
Engeland en Nederland in de ontwikke
ling van dit systeem mee zullen gaan 
werken (en betalen) • De kosten van 
ontwikkeling worden op 3 miljard $ ge
schat. 

Begin maart 1996 werden de eer
ste stappen gezet door de VS voor sa
men werking met Japan. Allereerst 
zullen inl1cht:lngen gegevens die betrek
king hebben op raket-ontwikkelingen 
worden uitgewisseld. Naar verwachting 
zal binnen kort samenwerking met Japan 
worden aangekondigd op het gebied van 
raket-bescherming. 

Ook de WEU heeft in de gaten dat 
samenwerking nodig 1s en pleit voor het 
ontwikkelen van een Europees waar
schuwingssysteem dat met Amerikaanse 
systemen moet kunnen samenwerken en 
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samenwerking bij het ontwikkelen van 
raketsystemen. 

In mei 1995 hebben Duitse en 
Nederlandse eenheden deelgenomen aan 
de Amerikaanse oefening "Roving 
Sands", bedoeld om met Patriot eenhe
den raketafweer procedures en tactie
ken te ontwikkelen. Dit was de eerste 
keer dat buitenlandse eenheden samen 
met Amerikaanse eenheden aan TMD 
procedures werkten. 

Half april 1996 spelen Amerika
nen, Duitsers en Nederlanders SCUO 
jagertje in Nederland tijdens de oefening 
"Joint Project Optie Windmüls". Hier 
wordt de samenwerking tussen Duitse en 
Nederlandse Patriot eenheden getest en 
de samenwerking met de luchtmacht als 
het gaat om de vernietiging van lanceer
inrichtingen. 

Sinds 1994 delen Rusland en de 
VS satellietgegevens, en blijven dit 
doen ondanks alle commotie rond de 
uitbreiding van de NAVO. Voor 1997 
zijn gezamenlijke oefeningen gepland in 
Colorado Springs en Moskou, het hoog
tepunt zal de gezamenlijke oefening van 
de Amerikaanse Patriot en Russische S-
300V ( Giant) raket-verdedigingasyste
men zijn. 

Vooruitzichten 
Het ziet er naar uit dat, ondanks 

dat er geen realistische dreiging van 
middenlange afstand-raketten bestaat, 
de ontwikkeling van afweersystemen 
doorgaat. Dat betekent dat, ondanks 
allerlei verdragen die de overdracht van 
technologie p;roberen te stoppen (zoals 
het MTCR), er een nieuw bewapenings
spiraal bijkomt, die van de raket-af
weersystemen. Er bestaat een reëel 
gevaar dat het ABM-verdrag wordt 
uitgehold, als het dat al niet was. Het 
ontstaan van allerlei raket-afweersyste
men leidt niet naar meer veiligheid, 
eerder zullen deze systemen AaM-moge
lijkheden krijgen, waardoor het ook 
voor (potentiële) kernmachten belang
rijk word om hun nucleaire bewapening 
op peil te houden of zelfs uit te breiden. 

Dirk Jan Dullemond 
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Bron: the bulletin of the atonûc sclen
tists, January/February 1996, p.24-31; 
e-mail: North Atlantic Alliance, Sub
Comnûttee on the Proliferation of Milita
ry Technology I draft interim report AM 
311 STC/MT (95), October 1995; De 
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geest is nog niet terug in de fles, 
IKV /Eindredactie Bart vd Sijde 1 p77-90; 
Disarmamant Diplomacy (ISSN 1335 -
2295) I Issue No. 3, March 1996; de 
Volkskrant, woensdag 10 aprill996, p3. 

NAAR EUROPESE KERNWAPENS 

Met het openen, in Turijn op 29 maart 1996, van de Intergouvernementele 
Conferentie (IGC) staat Europa op de drempel van en nieuw tijdperk. De conferentie 
heeft als opdracht het verder ontwikkelen van afspraken aangegaan met het verdrag 
van Maastricht en een basis te leggen voor de hervorming van Europa. De IGC duurt 
15 maanden en wordt vermoedelijk afgesloten in juni 1997 in Amsterdam. 

De IGC agenda omvat onder andere discussies over de hervorming van de 
Europese Unie (EU), de rechten en plichten van Europese burgers, de kwaliteit, 
werking en fundamenten van het democratisch systeem en de verdere versterking van 
de Europese Raad (ER) en Commissie (EC) door het verder ontwikkelen van een 
gemeenschappelijke buitenlands-, veiligheidsbeleid ( Common Foreign and Security 
Policy, CFSP) en defensiebeleid ( Common Defense, CD) [Reflex21] • Dit betekent dat 
de IGC een grote invloed heeft op hoe Europa in de komende jaren haar defensie 
structureert en onder welk mandaat. 

Dit artikel, met een nadruk op ontwapeningaaspecten van de conferentie I beoogd 
de beeldvornûng en discussie te bevorderen voor activisten op het gebied van 
ontwapening, in Europa en daarbuiten. Naast vraagstukken die relevant zijn voor 
ontwapening 1 worden binnen de IGC ook zaken behandeld die betrekking hebben op het 
milieu, energie en werkgelegenheid. 

DeiGC 
zoals al gemeld worden binnen de 

IGC onderwerpen behandeld dle van 
groot belang zijn voor individuele men
sen en landen met betrekking tot het 
streven naar een gelijkwaardiger ge
meenschap gebaseerd op democratie en 
vrede. De agenda van de IGC is bedoeld 
om de EU te herstructureren. Die her
structurering is belangrijker geworden 
na de niet succesvolle interventie in het 
Bosnisch-Servische conflict, en moet 
een antwoord zijn op en loopt vooruit op 
de recente en komende uitbreiding van 
de EU. Verder wordt een Europese 
militaire peiler ervaren om als verster
king van de Europese onderhandelings
positie in internationale relaties. 

Als oorzaken van het mislukken 
van een gezamenlijk Europese ingrijpen 
in het Bosnisch-Servische conflict wor
den o.a. het (trage) beslissingsproces 
van de EU en het ontbreken van een 
CFSP en CD gezien. Op dit moment 
moeten voor een gemeenschappelijk 
Europees militaire optreden, alle lid
staten toestemmen ( unaninûteits-princi-

pe). Dit proces bemoeilijkt echter een 
snelle inzet van gemeenschappelijke 
Europese militaire nûddelen. Het valt 
dan ook te verwachten dat de IGC, als 
êên van de uitkomsten, een veranderd 
besluitvormingsproces zal voorstellen 
voor gemeenschappelijke zaken. Hierop 
vooruitlopend verklaarde Europees 
Commissaris Hans van de Broek kort 
geleden bijvoorbeeld dat een Europees 
buitenlandsbeleid alleen geloofwaardig 
kan zijn als Europa (snel) actie kan 
ondernemen met militaire nûddelen 
[VK960301] • 

De voorziene ontwikkeling van 
een CFSP kan het gebruik van Europese 
militaire middelen als instrument van het 
buitenlandsbeleid mogelijk maken en 
gaat hand in hand met de wens van de 
EU om Oost-Europese landen toe te 
laten. Om de ( econonûsche) stabiliteit 
niet in gevaar te brengen hebben de EU 
en Oost Europese landen gekozen voor 
een gefaseerde toetreding. 

Een Europese militair apparaat. 
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De afgelopen jaren hebben een 
toenadering laten zien van de nucleaire 
doctrines van de VS, Frankrijk en in 
mindere mate Engeland met betrekking 
tot de counter proliferatie initiatieven. 
Geleidelijk is de Franse nucleaire ort
entatle verschoven van een Europese 
oriëntatie naar een ortentatle welke 
"incidenten" in bv. het Midden Oosten 
en in Afrika in beschouwing neemt. 
Tegelijkertijd nemen Frankrijk en Enge
land stappen om een counter proliferatie 
doctrine te ontwikkelen, zoals het toe
kennen van tactische taken aan strate
gische kernwapens [Handler95]. In het 
algemeen betekent dit een toenemende 
bemoeienis van de westerse kernmachten 
in regionale zaken buiten hun invloeds
sfeer. De integratie van de Frans en 
Britse nûlitaire doctrines in de EU moet 
dan ook in de context worden gezien van 
uitbreiding van de Europese invloeds
sfeer naar andere regio's. 

De IGC discussies zijn sterk ver
bonden met ontwikkelingen in de WEU en 
NAVO. In de afgelopen jaren hebben we 
kunnen zien hoe Franse en Britse stra
tegen een gesprek met Duitsers zijn aan 
gegaan in een poging om een gezamenlijk 
nucleair beleid te ontwikkelen. Het 
diplomatieke proces werd door Frankrijk 
aangezwengeld in een poging om inter
nationale druk om haar kernmacht af te 
bouwen af te wentelen en haar contro
versUUe programma van kernproeven 
aannemelijk te maken [ST950806]. Het 
concept om de Franse en Britse nucleai
re bescherming naar andere EU leden 
uit te breiden is niet nieuw. In 1992 
wierp Hitterand de volgende vraag op: 
"Slechts twee van de twaalf landen heb
ben een kernwapenmacht. Voor hun 
nationale politiek hebben zij duidelijke 
doctrines. Is het mogelijk een Europese 
te ontwikkelen? Dit zal snel een van de 
grote vraagstukken worden bij de con
structie van een Ew:ropese defensie" 
[Mitterand92]. 

De West Europese Unie 
Recentelijk nog was de Europeani

sering van het buitenlands- en defen
siebeleid onderwerp in een rapport van 
de EU sub-commissie voor veiligheid en 
ontwapening van de buitenlandcommissie 
van het Europarlement (EP) waarin werd 
voorgesteld een EU commissaris voor 
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defensie in te stellen, de integratie van 
de WEU in de EU na 1998 (als het WEU 
verdrag afloopt) en een herziening van 
het Atlantisch Verdrag (NAVO), zoda
nig dat het de nieuwe gelijkwaardige 
relatie tussen Europa en de VS uit zou 
drukken. 

In 1994 werd in een WEU rapport 
voorgesteld een strategische onder
zoaksgroep in te stellen om de toekom
stige rol van kernwapens voor de Euro
pese veiligheid en de verschillende 
aspecten van intra-Europese afschrik
king, de toekomstige rol van alle WEU 
lidstaten in de voor het definiêren van 
een toekomstig Europese nucleaire stra
tegie en de mogelijkheid te onderzoeken 
van nucleaire coördinatie in de WEU 
[Burnie95]. Recentelijk heeft de WEU 
haar gedachten, over de WEU relaties 
naar EU en NAVO en haar operationele 
ontwikkeling, aan de EU gestuurd 
[Reflex21]. 

Het meest gangbare inzicht is dat 
de WEU geleidelijk opgaat in de EU. 
Daarbij moet worden aangebakend dat 
sommige WEU leden geen lid zijn van de 
NAVO en dat met de uitbreiding naar 
het oosten de verschillen tussen de EU 
lidstaten onderling van steeds groter 
belang worden, dat geld zeker ook voor 
groepen die zich met vrede en ontwape
ning bezig houden. De WEU omvat nu 10 
lidstaten en 3 geassocieerde leden, 9 
geassocieerde partners en 5 waarne
mers. De WEU positioneert zich als ont
wikkelaar van de defensie component 
van de EU en als middel om de Europese 
peiler in het Atlantisch Verbond te 
versterken, daartoe wil de WEU het 
gemeenschappelijkEuropeesdefensiebe
leid formuleren [EPU-95]. 

Het EP wil de WEU in de EU inte
greren en dat het EP de WEU raad (par
lementsvertegenwoordiging) vervangt. 
In de laatste rapporten van de EC wordt 
opgeroepen tot verbeterde interactie en 
taak verdeling tussen EU en WEU, maar 
ook tot het oprichten van multinationale 
eenheden onder WEU enjof NAVO vlag. 
De ER heeft zich nog niet uitgesproken 
over de ~omstige rol van de WEU 
[EPll-95]. 
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De WEU Assemblee en Raad sturen 
aan op een erkenning, door de IGC, van 
de rol van de WEU als uitvoerend orgaan 
voor de EU voor veiligheids- en defen
siezaken. WEU Raad en Assemblee willen 
ook dat niet WEU-leden (Ierland, Oos
tenrijk, Denemarken, Finland en Zwe
den) een besluit over veiligheid en 
defensie niet kunnen blokkeren. De WEU 
wil verder criteria en procedures ont
wikkelen om een gemeenschappelijk 
defensiebeleid in een breder EU raam
werk te plaatsen [EPll-95]. De Lissabon 
verklaring van mei 1995 van de WEU, 
stelt voor dat zij haar integratie in de 
EU voorbereid en haar taken uitbreid. 
Dat laatste is te zien aan de oprichting 
van nieuwe politiek-militaire groepen 
van de Raad: een Situatie centrum en 
een inlichtingen eenheid in de planning
cel van de WEU Raad. 

NAVO 
De herintreding van Frankrijk in 

de NAVO nucleaire planning groep geeft 
aan dat Frankrijk en de VS overeen
stemming hebben bereikt over militaire 
samenwerking. Verder wijst de toetre
ding op een herorientatie voor de Noord 
Atlantische as, bevestigd een verster
king van de rol van de NAVO in de EU 
en geeft een aanzet voor de EU om NAVO 
middelen te gebruiken zonder deelname 
van de VS. 

Duitsland 
De rol van Duitsland zal in het 

Europese debat van groot belang zijn. 
In het voorspel bij de verlenging van 
het NPV besloot Duitsland haar steun 
aan onbeperkte verlenging pas te verle
nen nadat juridische analyse had aan 
getoond dat de verlenging het land niet 
in de weg stond bij het eventueel nucle
air gaan en niet tegen hield bij het ver
krijgen van een gelijkwaardige status in 
een toekomstig nucleair uitgerust Euro
pa. De seminarreeks in het voorjaar van 
1995 (de bom voorbij, van TNI/WISE) 
was zeer leerzaam met betrekking tot 
Duitslands nucleaire positie [Jas
pers95] • De Duitse problematiek is niet 
nieuw: al in de vijftiger jaren was een 
Europees kernwapen onderwerp van 
discussie was tussen Frankrijk, Italiê en 
Duitsland waar de Gaulle uiteindelijk een 
eind aan maakte [Kuntze195]. De ratifi
catie van het NPV door Duitsland in 1974 
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Mltro, Greece 

kon pas plaatsvinden nadat zeker was 
gesteld dat het verdrag de Europese 
nucleaire optie openhield. 

De WEU Assemblee kwam in 1994 
tot de conclusie dat het belangrijk was 
Duitsland te verankeren in de EU met 
defensie component en dat Duitsland van 
een geloofwaardige nucleaire afschrik
king moest worden voorzien als tegen
wicht tegen een eventueel Russische 
nucleaire dreiging en om te vermijden 
dat Duitsland haar eigen nucleaire af
schrikking zou ontwikkelen [Hibbs96]. 
En als niet onbelangrijk gegeven dient 
te worden vermeld dat Duitsland in de 
herlst van dit jaar waarschijnlijk zal 
worden toegelaten als permanent lid van 
de Veiligheiels Raad van de VN. 

Gevolgtrekkingen 
De EU zal waarschijnlijk de reeds 

bestaande bevoegdheden van de EC (op 
een terrein als b.v. het gemeenschappe
lijk veiligheid- en buitenlandsbeleid) -
vergroten. In het licht van toenemende 
subsidiariteit en gebrek aan controle 
mogelijkheden van het EP (of liever van 
de Europese burgers) op de EC, kan 



KERNINFO nummer 2 

een vergroting van bevoegdheden van 
de EC nauwelijks als wenselijk worden 
gezien. De alleenheerschappij van de EC 
zal dus toenemen. Dit, gecombineerd 
meteen versterkte gezamenlijke militaire 
organisatie, zalleiden tot een vergrote 
invloed van de EU in de internationale 
politiek na 2000. 

Zoals eerder aangegeven wordt de 
verandering van unanimiteit naar een 
ngekwalificeerde meerderheid" gezien 
als één van de wegen naar een snellere 
inzet van Europo..se militaire middelen. 
Het gevaar schuilt hierin dat de ER en 
de EC met dit mechanisme nationale 
parlementen kunnen omzeilen als deze 
onwillig zijn bij inzet van militaire mid
delen. Voor de grotere Europese mach
ten als Engeland, Frankrijk, Italië en 
Duitsland wordt het eenvoudiger Euro
pese militaire middelen (dus ook mogelijk 
kernwapens) in te zetten als ondersteu
ning van het buitenlandsbeleid, zelfs als 
er landen zijn welke die middelen niet 
willen inzetten. 

Een snel inzetbaar Europees mili
tair apparaat kan ook betekenen dat 
landen grenzend aan de EU (en landen 
die daar weer aan grenzen) zich meer 
bedreigt gaan voelen. Als voorbeeld 
hiervan kan worden gezien dat alle 
kandidaten in de Russische presidents
verkiezingen reeds duidelijk maken dat 
Rusland tegen een verdere uitbreiding 
van de westerse (NAVO) invloedssfeer 
is. Kortom, alleen al de mogelijkheid van 
een Europees gemeenschappelijk militair 
beleid kan een instabiliteit veroorzaken 
in de geo-politieke verhoudingen. 

De meeste EU lidstaten hebben tot 
op heden behoedzaam gereageerd. Deze 
behoedzaamheid, mogelijk gevoed door 
anti-nucleaire gevoelens bij de kiezers 
in die landen, kan niet verbergen dat de 
meeste EU regeringen een sterkere 
militaire peller in de EU willen. Zo'n 
versterkte peiler wordt als integraal 
onderdeel gezien in een CFSP en CD 
door de integratie van de WEU (Duits
land). Anderen zien dat meer als een 
Europese peiler binnen de NAVO (Enge
land). 

Zowel het Franse, als het Britse 
dmen&~eidbli~tg~dopnude-
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aire afschrikking. De integratie van het 
Franse en Britse buitenlands-, veilig
heide- en defen&ebeleid in de EU zal zo 
goed als zeker leiden naar een Europea
nisering van hun nucleaire wapens. Nog 
afgezien van de technische en logistieke 
problemen van deze integratie, is een 
significant deel van de Europese bevol
king tegen kernwapens, als ook tegen 
het gebruik van andere massavernieti
gingswapens als instrumenten van het 
CFSP en defen&ebeleid. Het huidige 
proces waarmee de EU bezig is houdt 
echter in, dat landen die expliciet kern
wapens afwijzen desondanks verant
woordelijkheid moeten gaan delen in een 
Europese nucleaire macht. Het is aan 
ieder van de inzittenden van de EU 
lidstaten te eisen dat hun regeringen 
garant staan voor een CFSP en CD dat 
niet op enige vorm van massavernie
tigingswapens is gebaseerd. 

Bas Bruyne, april 1996 
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SUB-STRATEGY 

Engelands tweede Tridentonderzeeêr, de Victorious, zal naar alle waarschijnlijk
heid worden uitgerust met raketten met maar 1 kernkop. De Trident raketten kunnen 
8 tot 14 kernkoppen hebben, lang leve de ontwapening?! 

THEFARSIDE 

Occ:aslonally-and especially thrllling tor the 
visltors trom ltle Mldwest-a sub would come 

close enough to have lts nose seraleheet 

Dat er maar 1 kernkop per Trident raket 
aanwezig is wordt door de Engelse regering ont-
kend nog beaamd. 1 kernkop is echter zeer aanne
melijk, omdat Groot Brittannië haar Trident onder
zeeër vloot met een "sub" strategische taak opza
delt. Dat betekent zoiets als: omdat de Russische 
dreiging is weggevallen worden wij bedreigd door 
terroristische landen en landen die dreigen raket
ten met een groter bereik te ontwikkelen. Om die 
landen onder de duim te houden is het nodig te 
dreigen met kernwapens, een grootschalig ingrij
pen met kernwapens is niet gewenst en dus moet de 
drempel voor dat ingrijpen worden verlaagd. Dat 
kan als je maar 1 kernkop gebruikt i.p.v. 8 tot 14 
te gelijk. Voordeel van de Trident is dat deze een 
welhaast ongrijpbare wereld bedreiging vormt 
gezien het bereik van de raket: meer dan 10000 
kilometer! Dat is een bedreiging van de HALVE 
AARDBOL door 1 Trident onderzeeër. 

Dirk Jan Dullemond 

bron: Bulletin for the Abolition of Nuclear Wea
pons, Issue No 1-96, p 8. 
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