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TER INLEIDING 

Kruis of munt? 
Voor jullie ligt het tweede nummer 

van Kerninfo in 1995. In april wordt 
besloten over de verlenging van het 
Niet Verspreidings Verdrag inzake 
Kernwapens (Non-Proliferatie Verdrag. 
NPV). In dit nummer van Kerninfo 
vinden jullie dan ook 3 bijdragen die 
betrekking hebben op de verlenging van 
het NPV. Bij de verwikkelingen rond de 
toetsing en verlenging van het NPV is 
het, voor de Westerse wereld, allang 
niet meer belangrijk wat er nu met het 
verdrag werd bedoeld. Voor de Westerse 
wereld gaat het er om het verdrag 
onbeperkt verlengt te krijgen. Een 
inhoudelijke discussiewordtstelselmatig 
vermeden. 

In dit nummer van kerninfo wordt 
ook aandacht besteed aan een ander 
verdrag I dat tussen Euratom en de 
Verenigde Staten. Dat verdrag loopt op 
31 december 1995 af, als er dan geen 
nieuwe overeenkomst op tafelligt zal de 
nucleaire handel tussen Europa en de 
VS problematisch worden (gelukkig). 

OOk de stand van zaken rond de 
kernbewapening van de VS wordt nog 
eens belicht. Een voorzichtige, 
vervelende, gevolgtrekking uit dit 
verhaal is voor mij dat 't allemaal wel 
meevalt met de ontwapeningsdrift van 
kernwapenstaten. Er worden gewoon 
nieuwe redenen aangedragen om toch 
maar "nieuwe" wapensystemen te 
ontwikkelen. Die redenen heten dan 
ineens "Counter Proliferation 
Initiative'', 11 Nuclear Non Proliferation 
Act" I wat is er beter dan proliferatie 
tegen te gaan? 
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Betalingen 
Dit blad is volledig afhankelijk 

van de aktiviteit van de lezers, er is 
geen tijd en geld om acceptgirokaarten 
uit te sturen. Er zijn nog altijd lezers 
die niet in 1993 en/of 1994 hebben 
betaald. Die adressen zijn herkenbaar 
op het etiket aan een kode. De codes 931 
94 en 95 geven aan voor welk jaar reeds 
betaald is. Aan hen die geen kode 95 
hebben het verzoek snel te reageren. Er 
zijn ook adressen met een kode 'ex' 
(ruilabonnement), 'cc• (ter informatie) 
en '?' (men wist nog niet of men een 
abonnement wilde). Die lezers mogen 
natuurlijk best betalen I vooral de lezers 
met een kode'?'. 

Neem en lees! 

Dirk Jan Dullemond 

VERLENGING VAN HET NPV, MAAR HOE? 

Als in april de 171 landen bijeenkomen in New York om te beslissen over de 
verlenging van het NPV wordt het politieke steekspel voor een gedeelte beïnvloed door 
de mogelijkheden die het NPV bied. Hier volgt een overzicht van de verschillende 
mogelijkheden. 

In artikel X .2 van het NPV wordt 
een uitspraak gedaan over de 
verschlllende opties voor verlenging 
van het verdrag. Er zijn er drie: 
verlenging voor onbeperkte tijd I voor 
een beperkte periode en voor een aantal 
perioden. 

De verlenging. 
Het besluit over de verlenging 

van het NPV wordt genomen op de 
verlengingsconferentie die van 17 april 
tot 12 mei in New York wordt gehouden. 
Artikel X. 2 van het NPV doet ook een 
uitspraak over wanneer een verlenging 
geldig is. De Verdragstekst gaat er van 
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uit dat een verlenging geldig is als een 
meerderheid van de ondertekenaars 
(dus niet een meerderheid van de op de 
conferentie aanwezige ondertekenaars) 
daarvoor is. Dat betekent dat een 
verlenging door consensus kan worden 
bereikt of met tenminste de helft plus 
één stemmen van alle ondertekenaars. 

Als een meerderheid kiest voor 
onbeperkte verlenging dan blijft het 
NPV van kracht tot dat een ander 
verdrag het NPV overbodig maakt. Als 
een meerderheid kiest voor één 
verlengingspertode dan loopt het NPV af 
aan het einde van die periode, tenzij het 
NPV geamendeerd wordt om dat te 
voorkomen. Als een meerderheid kiest 
voor een verlenging met meerdere 
perioden dan wordt de verlenging 
waarschijnlijk afhankelijk gemaakt van 
het aflopen van ieder van de perioden. 
De laatste mogelijkheid heeft nog 
meerdere varianten, waarop nu niet 
wordt ingegaan. 

Wat gebeurt er als er niets over 
verlenging wordt besloten? 

Artikel X.2 van het NPV doet 
geen uitspraak over het niet bereiken 
van een besluit over verlenging. Artikel 
X .2 spreekt alleen over het besluiten 
over de lengte en vorm van verlenging, 
niet over eventuele beêindiging. Daaruit 
zou men op kunnen maken dat het 
Verdrag van kracht blijft als er geen 
besluit over verlenging wordt genomen. 
Dat houdt dat, als er op 12 mei geen 
besluit is, de verlengingsconferentie 
alleen kan worden verdaagd. Zolang er 
niet voldaan is aan artikel X. 2, blijft het 
NPV van kracht. Deze laatste stelling 
wordt ondersteund door de volgende 
punten: 
a) De verlengingsconferentie kan 
alleen de lengte van de verlenging als 
onderwerp hebben en niet de vraag of 

· er wel een verlenging kan plaats 
vinden. 
b) In de Weense conventie over de 
wet voor verdragen (Vienna Convention 
on the Law of Treaties, VCLT) bepaalt 
dat een verdrag kan aflopen als gevolg 
van toepassing van alle artikelen in een 
verdrag (Artikel54 van het VCLT) . Dit 
laatste houdt in dat het NPV alleen kan 
worden beêindigd als alle partijen 
daarmee instemmen. Het is dan ook erg 
moeilijk om, als de conferentie geen 
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besluit over verlenging neemt, aan te 
nemen dat het NPV voor onbeperkte tijd 
geldig blijft. De meest aannemelijke 
interpretatie is dat het NPV van kracht 
blijft tot dat er een besluit is genomen 
over de voortzetting. 

Amendering van het NPV. 
Artikel vm.l van het NPV staat 

de ondertekenaars toe het NPV te 
amenderen. Als er een tekst voor 
amendering is moet deze naar alle 
ondertekenaars gestuurd worden. Het 
amendement kan op een amenderings
conferentie worden aangenomen, deze 
conferentie kan slechts plaats vinden als 
minimaal één derde van de onder
tekenaars dat wil (de zogenaamde eerste 
drempel). 

Volgens artikel vm.2 kan een 
amendement alleen worden aangenomen 
als daar een meerderheid van . de 
ondertekenaars achterstaat, inclusief de 
5 erkende kernwapenstaten en alle 
ondertekenaars die in het bestuur van 
de IAEA zitten (tweede drempel). 

Verder moet het amendement 
worden geratificeerd door een 
meerderheid van de ondertekenaars, 
inclusief de 5 erkende kernwapenstaten 
en alle ondertekenaars die in het 
bestuur van de IAEA zitten (derde 
drempel) om het inwerking te laten 
treden. Tot slot is, het amendement 
volgens artikel vm. 2 alleen van 
toepassing op de staten die het 
geratificeerd hebben. 

Wat betekent deze moeilijke 
procedure nu eigenlijk? 
* Het is zeer moeilijk overeen

stemming te krijgen over een 
amendement, gegeven het grote 
aantal ondertekenaars. 

* Zelfs als er overeenstemming is 
over een amendement dan duurt 
het nog lang voor dat het van 
kracht wordt. 

* Als het amendement van kracht 
is. dan ontstaan er meerdere 
Non-Proliferatie Verdragen. Elke 
variant heeft dan een eigen lijst 
van ondertekenaars. 

Het NPV verbied niet dat de 
verlengingsconferentie in april wordt 
gecombineerd mét de toetsings
conferentie welke elke 5 jaar wordt 
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gehouden. Op de toetsings-conferentie 
van 1990 werd dat laatste voorgesteld, 
echter de 1990 toetsingsconferentie 
heeft nooit een slotdocument als 
resultaat gehad. Daarom is de laatste 
kans om over de combinatie te beslissen 
op de 4• voorbereidingabijeenkomst voor 
de verlenginga-conferentie (eind 
januari). 

De verlengingsbesUssing 
HetverlengingsbesUssingzelfkan 

in de vorm van een resolutie in de 
verlengingaconferentie worden 
aangenomen of worden opgenomen in het 
slotdocument van de conferentie. Dat 
slotdocument kan de resultaten van de 
toetsingsconferentie en de verlengings
conferentie omvatten. 

Voor verlenging van het NPV is 
geen amendement nodig zolang deze 
binnen het raamwerk van artikel X. 2 
blijft. 

Onbeperkte of beperkte verlenging? 
Onbeperkte verlenging wordt 

voorgestaan door de Verenigde staten, 
Rusland, de NATO-landen, de 
Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking, de landen van de 
Europese Unie en de secretaris-generaal 
van de VN. 

Tegen onbeperkte verlenging zijn 
veel niet-kernwapenstaten en landen die 
tot de Niet-Gebonden landen behoren, 
veelallanden die wij Derdewereld landen 
noemen. 

Het belangrijkste obstakel voor 
onbeperkte verlenging is de scepsis die 
deze niet-kernwapenstaten hebben als 
het gaat om de bereidheid om konkrete 
inspanningen te leveren om tot algehele 
kernontwapening te komen. Dat laatste 
is vast gelegd in artikel VI van het 
NPV. Veellanden geloven niet meer in 
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de vrijblijvendheid van artikel VI, waar 
de belofte wordt gedaan in goed 
vertrouwen te werken aan algehele 
kernontwapening. Daarnaast is het hun 
een doom in het oog dat het NPV strikte 
controle oplegt, door het IAEA, aan hun 
nucleaire activiteiten (artikel m) en dat 
niet doet bij de kernwapenbezitters. 

Door veel niet-kernwapenstaten 
wordt een mogelljke onbeperkte 
verlenging van het NPV gezien als afstel 
van algehele kernontwapening. 
Onbeperkte verlenging neemt eigenlijk 
de druk van de ketel voor de 
kernwapenstaten als het gaat om de 
ontwapeninga belofte in artikel VI. 
Daarnaast blijft dan ook de ongelijkheid 
onder de ondertekenaars bestaan. 

Niemand wU echter op dit moment 
het NPV overboord zetten, het is het 
enige verdrag wat er min of meer in 
slaagt de verspreiding van kernwapens 
te vertragen en algehele kernont
wapening nastreeft. Als het NPV zou 
ophouden te beStaan betekent dat dat de 
verplichtingen om tot een algeheel 
verbod op kernproeven, van bestaande 
ontwapeningaverdragen en van controle 
overeenkomsten niet meer aanwezig zijn. 

Voor de conferentie in New York 
de moeilijke taak om het bestaande 
verdrag voort te laten bestaan en 
verder te werken aan kernontwapening. 
De meest gunstige uitkomst zou een 
verlenging van periodes zijn, ieder 
gekoppeld aan konkrete ontwapenings
stappen. 

Dirk Jan Dullemond. 

Bron: IALANA Newsletter, No. 8 
December 1994, p.3-6, "Extenëling the 
Non-Proliferation Treaty in 1995: How?" 

KANTTEKENINGEN BLJ DE 4• PREPCOM 

De 4" zitting van de voorbereidingscommissie (Engels: preparation committee, 
prepcom) van het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) vond plaats in New York van 23-27 
januari. Dit had eigenlijk de laatste bijeenkomst moeten worden voor de NPV toetsings
en verlengingsconferentie welke van 17 april tot 12 mei wordt gehouden. Deze prepcom 
stond in het teken van de slechte ervaringen van de 3• prepcom, daardoor werd er nu 
relatief constructief gewerkt. Het belangrijkste punt van de uiteindelijke beslissing 
procedure over de verlenging fs echter ook nu niet opgelost. Om daar verder mee te 
komen is een voorbereidingabijeenkomst georganiseerd op 14-15 april in New York. 



KERNINFO nummer 2 

Voornaamste punten uit deze prepcom. 
Voor de toetsings- en verleng

ingaconferentie zijn voor de vier 
commissies van de conferentie de 
voorzitters voorgesteld. 
Commissie I; ontwapening, inter
nationale vrede en veiligheid wordt 
voorgezeten door Sri Lanka. 
Commissie II; safeguards en kern
wapenvrije zones, wordt voorgezeten 
door Hongarije. 
Commissie m: vreedzame toepassingen, 
wordt voorgezeten door Nederland. 
De comnûssie voor het opstellen en 
redigeren van voorstellen; wor(lt 
voorgezeten door Polen. 
Accrediterings commissie; wordt 
waarschijnlijk voorgezeten door 
Venezuela. 
Opvalt is dat -de belangrijkste commissie 
(I) wordt voorgezeten door een land uit 
de Niet-gebonden landen (NAM) groep. 
De commissie die de voorstellen verzorgt 
wordt niet voorgezeten door een NAM
lid omdat de Westerse landen niet bereid 
waren 2 belangrijke posities aan NAM
landen toe te kennen. 

Voor de stemprocedures om tot 
een verlenging van het NPV te komen 
circuleren diverse voorstellen. De 
uiteindelijke beslissing over verlenging 
moet met een meerderheid van stemmen 
worden aangenomen, hoewel de NAM
landen meer een consensus besluit 
voorstaan. Van belang voor de diverse 
procedure voorstellen om tot de 
uiteindelijke beslismng te komen is of de 
diverse verlenqingsvoorstellen een 
"gelijke" kans krijgen en niet door een 
procedure automatisch buitenspel 
worden geplaatst. Een van de 
voorstellen is om met stem rondes te 
werken waarbij steeds het voorstel met 
het minste aantal stemmen afvalt totdat 
een voldoende meerderheid is' bereikt 
voor êên van de verlengingsvoorstellen. 

Verder circuleren nu ook 
voorstellen om in het geval de 
onmogelijkheid van een beslissing de 
conferentie te verdagen voor de periode 
van êên jaar of in sessie te laten tot een 
beslissing is gevallen. Vooral de eerste 
mogelijkheid is interessant voor NAM-

4 jaargang 3, maart 1995 

THE QUESTIONS 

landen (en NGO's) omdat op die manier 
een verbod op kernproeven (CTBT) kan 
worden afgewacht. 

De Westerse landen zijn er echter 
van overtuigd dat het verdrag 
onbeperkt wordt verlengt, omdat zij 
vinden dat andere voorstellen voor 
verlenging nog niet goed geformuleerd 
zijn. 

Vooruitzichten 
Zo op het eerste gezicht ziet het 

er naar uit dat in april een kansspel 
wordt gespeeld: de meeste stemmen 
"winnen". De weg naar inhoudelijke 
discussie over het NPV wordt 
systematisch vermeden door Westerse 
landen of het moet de inhoud zijn van de 
achtergronddocumenten voor de 
toetsingsconferentie. Voor Westerse 
landen gelden twee zaken, onbeperkte 
verlenging en uitgebreidere controle 
mogelijkheden voor het Internationaal 
Atoom Energie Agentschap (IAEA). Als 
het gaat om ontwapening wordt 
verwezen naar de onderhandelingen in 
Geneve, dat het toch erg moeilijk is om 
verdragen te verifiëren en dat de goede 
wü aanwezig is. De Westerse landen zijn 
er tot op heden vanuit gegaan dat 
niemand zonder het NPV verder wü. 
Voorzichtig koppen tellen duidt echter 
op een te kort van rond de 15 landen om 
onbeperkte verlenging geaccepteerd te 
krijgen. 

Dirk Jan Dullemond 

Bron: greennet, verslag ACRONYM nr 
24, Rebecca Johnson 
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NEDERLAND EN KERNONTWAPENING 

Nu de NPV-toetsings- en -verlengingsconferentie in april voor de deur staat is 
het hoogste tijd om eens wat meer naar het Nederlandse situatie te· kijken. In de 
afgelopen jaren hebben in Europa twee belangrijke ontwikkelingen plaats gevonden: de 
"val" van de Muur en het "failliet" van het communistisch systeem; en de ondertekening 
van het verdrag van Maastricht. In Kerninfo 1 van dit jaar is al ingegaan op de 
mogelijke ontwikkelingen rond een Europese Kernmacht, als gevolg van het verdrag 
van Maastricht. 

Op dit moment vervult Nederland 
een niet onbelangrijke rol in de 
Geneefse Ontwapeningsconferentie rond 
een Algeheel verbod op Kernproeven 
(CTBT), Nederland heeft in dit forum 
het voorzitterschap van werkgroep 2 
voor de huidige sessie van de Geneefse 
Ontwapeningsconferentie. Deze 
werkgroep houdt zich o.a. bezig met de 
verdragstekst en de institutionele 
aspecten van een eventueel CTBT. Het 
werk van werkgroep 2 zeer belangrijk, 
immers de tekst van een CTBT bepaalt 
wat er verboden wordt en hoe integer de 
wil is om tot verdere stappen te komen 
op nucleair gebied. 

Bij de NPV-verlengings
conferenüe heeft Nederland het 
voorzitterschap van commissie 3 
gekregen. Deze commissie houdt zich 
bezig met de "vreedzame" aspecten van 
het NPV. Commissie 3 is de enige 
commissie welke door een Westers land 
wordt voor gezeten. Ook deze commissie 
is niet onbelangrijk, naast het 
ontwapeningsvraagstuk binnen het NPV 
is er ook de toezegging van kernenergie 
en de hulp bij het ontwikkelen daarvan. 
Kernenergie is tot op heden één van de 
wortels geweest die de niet
kernwapenlandenwerdvoorgehoudenom 
van kernwapens af te zien. Ook vallen 
de zogenaamde vreedzante kernproeven 
onder het bereik van commissie 3. 
Vreedzame kernproeven staan ook ter 
discUSSie bij de onderhandelingen over 
een CTBT, waar vooral China deze 
proeven buiten een CTBT wil houden. 

Een eigen verantwoording? 
De status van Nederland van niet

kernwapenland kunnen we toetsen aan 
het NPV. Nederland maakt deel uit van 
de NAVO. In NAVO verband liggen in 
Volkelenkele kernbommen (B-61) welke 
met (Nederlandse) F-16 vliegtuigen 
kunnen worden vervoerd en 
afgeworpen. Deze kernwapens zijn, 

officieel, bezit van de Verenigde Staten 
en worden door Amerikaanse eenheden 
onderhouden. Nederlandse F-16 piloten 
zijn getraind om met deze wapens om te 
gaan. In tijd van oorlog, als de NAVO 
zou besluiten deze wapens in te zetten, 
worden de bommen onder de F-16's 
gemonteerd, op het moment van in 
zetten zijn deze kernbommen 
Nederlandse kernwapens geworden. 

Dat wordt nog eens ondersteund 
door uitspraken gedaan in een 
hoorzitting in de Amerikaanse Senaat in 
1969. Hier werd de vraag gesteld of de 
stationering van door Amerika bezeten 
en gecontroleerde kernwapens op 
grondgebied van NAVO landen in strijd 
was met het NPV. Het antwoord daarop 
was simpel: het NPV houdt zich niet 
bezig met de stationering van 
kernwapens in "geallieerd" gebied, 
omdat er geen overdracht van 
kernwapens plaats vind of overdracht 
van controle over deze kernwapens zou 
plaatsvinden, totdat er een beslissing 
was gevallen om oorlog te voeren, 
waarna het verdrag niet langer zou 
geldenl. 

Er zit iets kroms in die 
redenering als we artikel I en artikel n 
van het NPV bekijken. In artikel I 
beloven de kernwapenlanden aan geen 
enkel land direct of indirect 
kernwapens, of de controle over 
kernwapens, over te dragen. In artikel 
II beloven niet-kernwapenlanden niet 
naar kernwapens te streven of de 
controle over kernwapens, ook hier de 
toevoeging direct en indirect. 

Kernwapens staan indirect onder 
Nederlandse controle door deelname aan 
de NAVO. Daarnaast krijgt de 
Nederlandse overheid directe controle 
over kernwapens zodra deze onder 
Nederlandse F-16's zijn gemonteerd en 
in de lucht zijn. 
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Als bovenstaande redenering 
wprdt doorgevoerd houden de VS zich 
niet aan artikel I in het geval van 
stationering van kernwapens buiten het 
grondgebied van de VS. Nederland 
houdt zich volgens deze redenering niet 
aan artikel II van het NPV en is een 
niet-erkend kernwapenland geworden. 
Deze redenering geldt ook voor de 
andere NATO-landen, Duitsland, 
België, Turkije, Griekenland en Itaiië. 
Een vergelijkbare schending van het 
NPV vond plaats in Oost Europa ten 
tijde van de Koude Oorlog, de destijds 
gestationeerde RUSSische kernwapens 
zijn echter terug getrokken naar 
Rusland. 

Om geloofwaardig te Zijn, als het 
om het NPV gaat, is het nodig dat de 
laatste kernwapens van Nederlandse 
bodem verdwijnen en Nederland zich uit 
de Nucl.ear Planning Group van de 
NAVO terugtrekt. Daarmee zou ook een 
stap worden gezet om mee te werken aan 
de uitvoering van artikel VI van het 
NPV. In artikel VI beloven de 
verdragsondertekenaars elkaar immers 
te streven naar totale (kern)
ontwapening! 

Bovenstaandestappenzouden ook 
kunnen helpen de huidige impasse te 
doorbreken waarin het Westen weinig 
actief is op het (nucleaire)
ontwapeningsfront. 

Veiligheidsgaranties 
Er zijn 2 soorten veiligheids

garanties, positieve- en negatieve
veiligheidsgaranties: 

Bij een positieve-veiligheids
garantie (en gels: Positieve 
Security Assurance, PSA) zegt 
een kernwapenstaat ( KWS) toe 
een niet-kernwapenstaat ( NKWS) 
te helpen (beschermen met 
nucleaire nûddelen) in geval van 
een aanval of bedreiging. 
Bij een negatieve-veiligheids
garantie (Negative Security 
Assurance, NSA) verklaart een 
KWS een NKWS niet te bedreigen 
of aanvallen met kèrnwapens. 

Daarnaast bestaan er ook nog 
zogenaamde "no first use" verklaringen. 
Met zo'n verklaring geeft een KWS aan 
niet als eerste een kernwapen in te 
zetten in een nûlitair conflict. 
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In NAVo-verband kan worden 
gesproken van PSAs van de VS en Groot 
Brittannië ten op zichte van 
bijvoorbeeld Nederland. 

Zou Nederland er voor kiezen de 
indirecte controle over kernwapens, in 
NAVO verband en in een toekomstig 
West Europees verband, op te geven 
dan zou kunnen worden gestreefd naar 
NSAs van KWSen ten opzichte van 
Nederland. Deze NSAs kunnen een 
vergelijkbare veiligheid kunnen creëren 
als nu met de PSAs in NAVo-verband. 

NSAs zijn al onderdeel geweest bij 
het ontstaan van het NPV, zelfs zo sterk 
dat een aantal NKWSen een apart artikel 
in het NPV wilden laten opnemen. Dat 
wilden de KWSen niet, omdat Zij vonden 
dat NSAs buiten het verdrag om moesten 
worden geregeld. KWSen hebben 
sindsdien wel NSAs afgegeven, maar 
steeds met beperkingen en onder 
voorwaarden. De VS, Groot Brittannië 
en Frankrijk willen alleen NSAs 
toepassen op landen die kernwapens 
hebben afgezworen en claimen dat NSAs 
niet onconditioneel hoeven te zijn om 
effectief te zijn. De NAVO heeft als 
alliantie NSAs (onder strikte 
voorwaarden) gegeven aan de Oekraïne, 
inruil voor toetreding tot het NPV. 
Sinds de 3• prepcom voor de verlenging 
van het NPV ligt nog steeds de vraag op 
tafel om onvoorwaardelijke NSAs. 

Hoog-verrijkt uranium. 
Hoog-verrijkt uranium ( HvU) is 

een belangrijke grondstof voor 
kernwapens. Nederland heeft alle 
technologische middelen en kennis in 
huis om kernwapens te ontwikkelen2

• 

HvU wordt gebruikt in de 
onderzoekareactoren van Petten en 
Delft. Het bezit van onderzoeka
reactoren door een land wordt in de 
internationale politiek met argus ogen 
bekeken. Onderzoekareactoren zijn op 2 
manieren proliferatie gevaarlijk: 
1) door het gebruik van HvU en 
2) omdat in de reactorkern relatief 

eenvoudig natuurlijk uranium is 
aan te brengen waarmee 
plutonium gekweekt kan worden. 

Het is o.a. daarom dat de VS 2 wetten 
heeft aangenomen om het proliferatie 
gevaar te beteugelen: de "Nuclear Non
Proliferation Act" en de "Energy Policy 
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Act"3
• De VS proberen het gebruik van 

HvU in onderzoeksreactoren te 
ontmoedigen. Verder proberen de vs 
geen HvU meer te leveren en zelfs HvU 
terug (of over) te nemen om het "vellig" 
op te slaan. Tot op heden hebben de 
eigenaren van de 2 Nederlandse 
onderzoeksreactoren geweigerd over te 
schakelen op laag-verrijkt uranium. 
Zo'n overscha.kel:ing is relatief simpel. 
Afzien van HvU gebruik door Nederland 
betekent is een konkrete non
proliferatie stap en versterkt het 
streven uit artikel VI van het NPV. 

Onbeperkte verlenging van het NPV'? 
Zowel in NAVO verband4 als in 

Europese Unie verband5 pleit de 
Nederlandse overheid voor 
onvoorwaardelijke en onbeperkte 
verlenging van het NPV. Het is 
eenvoudig in te zien dat bij 
onvoorwaardelijke verlenging de druk 
weg valt om aan de ontwapenings
verplichtingen uit artikel VI te voldoen. 
In het eerste nummer van Kerninfo van 
1995 is al aangegeven hoe 
vredesgroepen binnen de Nederlandse 
Kernstop Coalitie hier over denken. Het 
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ziet er naar uit dat het Europarlement 
tot een vergelijkbare slotsom komt, dat 
geen enkele vorm van verlenging van 
het NPV zonder duidelijke en konkrete 
ontwapeningsinspanningen zinvol is. 

Het streven naar verlenging van 
het NPV kan o.a. konkreet ondersteunt 
worden. door: 

af te zien van kernwapens in 
Nederland. 
een extra inspanning te leveren 
als het gaat om het bereiken van 
een CTBT. Nederland heeft 
daarvoor nu een goede positie in 
de onderhandelingen daarover 
door het voorzitterschap van 
werkgroep 2. 
afzien van verder gebruik van 
hoog-verrijkt uranium in Petten 
en Delft. 

Dirk Jan Dullemond 

Bron: "NATO and Nuclear 
Proliferation" , British American 
Security Information Councll; "The 
European Union, the NPT and Nuclear 
Proliferation", Centre for European 
Security and Disarmament. 

1 • Ouestions on the Draft KPT asked by the US al lies together with answers given by tbe United States, 
Appendix 1, Senate Foreign Relations Camalttee Hearings on the Non-Proliferation Treaty, part 2, 18 and 20 
February, 1969. 

Q. Does the draft treaty prohibit arrangements for the deptoyment of nuclear weapons owned and 
controlled by the United States within the territory of non-nuclear NATO aeabers? 

A. It does not deal with arrangement& for deptoyment of nuclear weapons within Allled territory as 
these do not involve any transfer of nuclear weapons or control over thea unless and until a deelsion were 
Jadetogo to war, at which time the treaty would no longer be controlling.• 

2.Als het technisch kunnen en bezit van nucleair materiaal als definitie voor een KVS zou dienen dan 
worden Duitsland en Japan ineens grote kernmachten. 

3. Zie •suratom en de Verenigde Staten• in dit nuuer van Kern!nfo. 

4.Declaration of the Heads of State and Governaents participating in the Meeting of the North Atlantic 
Council held at NATO Headquarters, Brussels, on 10-11 January 1994, para 18: 
• - the indefinite and unconditional extension of the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons, and work towards and enhanced verification regime .... • 

5. Council Decision of 25 July 1994 (94/905/CFSP), Artiele 1: 
•The objective of this joint action which is the subject of this decision shall be to strengthen the 
international non-proliferation system by promoting the universality of the Treaty on the Non-Proliferation 
of Nuclear Weapons (NPT) and by extending it indefinitely.' 
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BESTRIJDING VAN PROLIFERATIE 

Counter-proliferatie 
Counter proliferatf.on is de term voor een nieuwe politiek van de Verenigde Staten 

{VS) om eenzf,j&g militair in te grijpen in landen die op het punt staan kernwapens te 
ontwikkelen en daar niet van af willen zien. Deze politiek gaat er van uit dat de 
vempmiding van kernwapens en raketten niet tegen te houden is en loopt vooruit op 
een situatle waann landen met kernwapens en raketten de VS of andere Westerse landen 
zouden kunnen bedreigen. De aannames worden onderbouwd door twee belangrijke 
ontwikkelingen in de verspretding van massavernietigingswapens: het einde van de 
Koude Oorlog en de toenemende handèl in geavanceerde technologie. 

De instorting van de USSR heeft 
geleid tot vergaande sociale en politieke 
veranderingen in de landen van de 
voormaU.ge USSR. Het budget voor en 
de werkgelegenheid in de militab:e 
nucleaire industrie zijn sterk 
verminderd. Samen met een drastisch 
verminderde controle op de 700 
nuclea1re lokaties" is daardoor de kans 
dat nucleaire materialen, kennis of zelfs 
komplete kernkoppen naar het 
buitenland verdwijnen, zeer sterk 
toegenomen. Daar valt wel wat op af te 
dingen: in een aantal gevallen 
fungeerden agenten van westexse 
geheime èJ1ensten als potentiêle kopexs 
van nucleair materiaal. 

Van veel groter belang l1jkt 
echter een ander, indirect effect van de 
val van de Muur. Door het wegvallen 
van de grote vijand is een punt gezet 
achter de immense uitbreiding van het 
mW.taire apparaat van de Oosterse en 
Westerse staten.. Daarmee is ook een 
deel van de markt voor h.oogwaar&ge 
technolog1e verdwenen, tot gx:oot 
ongenoegen van het militair industrieel 
complex dat afhanke1jjk is van derge1jjke 
opdrachten. In de vs en in Rusland 1s 
de druk van deze economische sector zo 
groot dat een deel van de wetgeving 
aangaande de controle op de export van 
snelle computers, te1.ecommunicatie en 
ruimtevaart technologie, versoepeld is. 
De afgelopen vijf jaar werden volgens 
een rapport van de General Accounting 
Offloe ( GAO), de rekenkamer van het 
Amerikaanse Congres, 1500 
vergunningen afgeven voor de export 
van 'dual-use' technologte. Dit is 
technologie die tevens geschikt is om 
kernwapens te helpen bouwen. Onder de 
ontvangers waren Israêl, Irak, Iran, 
Zuid Afrika, India en Pakistan. 

In internationaal verband is een 
lnstltuut ( COCOM) dat de export van 
hoogwaardigetechnologie naargevoelige 
landen (vooral communistische) 
controleerde, door de westel:Se landen 
ontbonden. 

De export wetgeving was een 
belangrijke rem op de verspreiding van 
de technolog1e voor het maken van 
kernwapens en chemische wapens en de 
draagsystemen ( ba1l1stische raketten, 
bommenwerpers, onderzeeêrs) nood
zakelijk om die wapens naar hun doel te 
brengen. Het wegvallen van COCOM 
heeft uiteraard ook een uitbreiding van 
de export van Westeuropese en Japanse 
technologie mogelijk gemaakt naar het 
voormalige Warschaupact. Zo is er een 
merkwaardige tegensteW.ng ontstaan 
tussen verscbWende delèn van het 
Amerikaanse beleid. In de aanloop naar 
de NPV-conferentle is door de VS veel 
ophef gemaakt over de verspretding van 
kernwapens die zou plaatsvinden als het 
verdrag niet onbeperkt zal worden 
verlengd. In de praktijk gaan de vs er 
echter van uit dat de verspreiding van 
kernwapens niet tegen gehouden kan 
worden .. 

Los van deze tegenstrijdigheid is 
het maar de vraag of er een onbeperkte 
verlenging komt en wellicht is het met 
het oog op een andere uitslag van de 
conferentie dat de VS en in mindere 
mate Duitsland én Frankrijk, alvast een 
ander beleid aan het voorbereiden zijn. 

In de VS iS dit proces nu het 
verst gevorderd. Het gaat daarbij om 
wat offic1eel Counter-ProUferatton 
Initiative (CPI) wordt genoemd, een 
strategie die erkent, dat de technologie 
van massavernietigingswapens al voor 
een deel in olDloop is en dat het NPV 
gefaald heeft. Om die reden moeten 
actieve maatregelenworden doorgevoerd 



KERNINFO nummer 2 

om dit proces stop te zetten of als dit 
niet lukt, een effectieve verdediging 
ertegen te ontwikkelen. In de 
Amerikaanse vorm is dit niet meer en 
niet minder dan de wedergeboorte van 
een wat ingeperkte versie van het 'Star 
Wars' programma met een belangrijke 
toevoeging. Deze toevoeging is het 
actief verstoren van de ontwikkeling 
van kernwapens in. landen die niet tot de 
bevoorrechte vijf kernwapenstaten 
behoren. Waar het NPV verdrag de 
pretentie had om via de IAEA passief te 
controleren, gaat het CPI een stap 
verder. 

Een nieuw beleid 
Na het wegvallen van de 

traditionele vijand moest een nieuwe 
rechtvaardiging gezocht worden voor 
hoge defensie-uitgaven. Die 
rechtvaardiging is gevonden in de 
toekomstige bedreiging van de VS en de 
andere Westerse landen door Derde 
wereldlanden, vooral islamitische 
landen, die kernwapens en raketten 
ontwikkelen. Lang niet alle lidstaten van 
het NPV zullen deze veranderende 
politiek willen ondersteunen. De VS 
hebben daarom besloten hun eigen gang 
te gaan. Binnen de NAVO is deze nieuwe 
vs politiek ook omstreden. Tijdens de 
NAVO top van januari 1994 ontstond er 
onenigheid over de reikwijdte van een 
CPI beleid: bijvoorbeeld of men zich 
moest beperken tot militaire verdediging 
tegen atoomaanvallen, of zelfs 
voorbereidingen moest treffen voor 
offensieve operaties tegen landen die 
massavernietigingswapens verder 
ontwikkelen. 

Het Amerikaanse beleid stoomt 
intussen verder, onafhankelijk van de 
twijfels van de bondgenoten. Al vanaf 
1989 is het Pentagon bezig met het 
opzetten van de verschillende 
elementen. De verantwoordelijkheid 
hiervoor ligt grotendeels bij de 
plaatsvervangend minister van defensie 
John Deutch, die in mei 1994 een 
rapport liet verschijnen waarin alle 
activiteiten van de Amerikaans regering 
rondom dit onderwerp, op een rijtje 
werden gezet: "Report on 
Nonproliferation and Counter
proliferation Actlvities and Programs". 
In dat rapport worden programma's met 
een totale waarde van $1 miljard 
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geïdentificeerd die allen met non- of 
counter-proliferatie in brede zin te 
maken hebben. Daarbij horen zaken als: 

surveillance-apparatuur om 
biologische wapens op te sporen 
op afstand; 
wapens die diepe ondergrondse 
bunkers kunnen vinden en 
vernietigen; 
de capaciteit om massaver
nietigingswapens op vreemd 
grondgebied (buiten de VS) op te 
sporen en te vernietigen. 
Andere elementen van de plannen 

houden de verbetering en uitbouw in 
van de al sinds 1975 bestaande 'NEST' 
eenheden ( Nuclear Emergency Search 
Teams): kleine elite eenheden die 
kernwapens kunnen opsporen en 
onschadelijk maken. De taak 
omschrijving van de NEST eenheden is 
volgens een in de zomer van 1994 
verschenen beleidsdocument van het 
Pentagon uitgebreid: men kan nu 
behalve de bommen zelf, ook nucleaire 
bouwprogramma's opsporen en 
vernietigen. Daartoe worden NEST 
eenheden bijgestaan door de elite 
eenheden van de Special Operatiens 
Forces van het Amerikaanse leger. 

Een voorbeeld van hoe een 
buitenlandse interventie in de toekomst 
kan verlopen werd in oktober 1994 
geleverd door de afvoer van 600kg 
hoogverrijkt uranium uit Kazachstan 
door Amerikaans militairpersoneel en 
dito transportvJiegtuigen. In dit geval 
gebeurde het met toestemming van de 
regering van Kazachstan. In andere 
voorkomende gevallen zou dat onder CPI 
ook tegen de zin van de plaatselijke 
regering in kunnen gebeuren. Een 
aanwijzing daarvoor is het bestaan van 
een in 1989 opgezette afdeling van de 
CIA, het Non-Proliferation Center, dat 
als taak heeft het volgen van de 
verspreiding van technologie, geschikt 
voor massavernietigingswapens. 
Volgens de New York Times van 21-5-
1991 zou president Bush een geheim 
beleidsdocument hebben ondertekend 
dat de CIA opdracht gaf om plannen te 
maken voor het verhinderen van de 
ontwikkeJing van massavernietigings
wapens, inclusief het voorbereiden van 
geheime operaties. 
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Nu het CPI een sleutelprogramma 
wordt in het AmerJ.kaanse defensie
beleid. wordt er ook een gevecht 
gevoerd over welke ministeries de hoofd 
verantwoordeliikheid zullen krijgen. 
Vanwege het touwtrekken hierover is er 
nog geen centraal kantoor voor de 
coördinatie van alle programma's 
opgezet. Zeker is dat de oude "Star 
wars" plannen. zoals het opsporen en 
neerhalen van raketten direct na 
lancering door laserwapens vanuit de 
ruimte, door de plannenmakers als een 
belangrijk onderdeel van CPI worden 
gezien. Een van deze wapens. het 
'Alpha Systeem', werd in de zomer van 
1994 gereed voor dienst verklaard. 

Een ander element daarvan is de 
voortgezette ontwikkeling van anti
ballistische raketten. Als die 
ontwikkeling zich doorzet, zal niet 
alleen het NPV, maar ook het ABM 
(Anti-Ballistic Mi.ssile) Verdrag worden 
achterhaald. Dit in 1972 tussen de VS en 
de Sovjet-Unie afgesloten verdrag 
stelde immers beperkingen op het in 
dienst nemen van anti-raket
verdedigingsystemen. Hettochinvoeren 
van deze systemen zal overigens tot een 
nieuwe confrontatie met Rusland leiden, 
dat hier pertinent tegen is. Ook het CPI 
programma heeft tot Russische irritatie 
geleid. Het CPI beleid 
zou leiden tot "een 
nieuwe spiraal in de l 
wereldwapenwedloop en -eS=-
de huidige strategische 
stabiliteit aantasten" , 
aldus plaats vervangend 
minister voor 
buitenlandse zaken 
Georgi Marnedav in 
november 1994 op een 
conferentie in de vs. 

H e t 
bewapeningabeleid 
rondom CPI wijst erop 
dat de Amerikaanse 
regering van plan is om 
hoe dan ook een eigen 
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politiek op dit terrein te ontwikkelen. 
Een deel van de westerse staten zal de 
VS hierin volgen. Het zal niet 
verbazingwekkend zijn als de niet
kernwapenlanden gaan constateren dat 
er kennelijk twee soorten internationale 
wetten zijn: die voor de westerse staten 
en die voor de niet-nucleaire staten. 
Kortom, het zelfde mechanisme als in het 
NPV verdrag verankert is. Daarin 
zullen ze een argument vinden om zelf 
de beperkingen van het verdrag te 
omzeilen. 

Het eenzijdige Amerikaanse en 
Westers optreden kan een paar tactische 
successen behalen, maar is op den duur 
zinloos omdat het niet gebaseerd is op 
een proces dat naar internationale 
overeenkomsten leidt. Integendeel, 
counter-proliferatie lijkt verdacht veel 
op een manier om een ongewenste uitslag 
van de NPV-conferentie te omzeilen. 

Karel Koster 

Artikel uit "kernwapenspreiding onder 
controle?", NPV Project van WISE, 
februari 1995. 
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DE AMERIKAANSE KERNMACHT 

Voor heteerst sinds 1979 beeft het Amerikaanse ministerie van defensie (DoD) 
een onderzoek gedaan naar de kernmacht van de Verenigde Staten (VS), het 
zogenaamde Nudear Posture Review. Het eindrapport werd in september 1994 openbaar 
gemaakt. Hier volgen enkele punten uit dat rapport. 

In het rapport wordt een kleinere 
rol voorzien voor de kernwapens van de 
VS en worden een aantal politieke opties 
genoemd die dat proces zouden 
versnellen zoals: 
* versnelde implementatie van 

START I en II 
* onderhandelen over nieuwe 

verdragen die tot doel hebben 
nog meer te reduceren 

* onderzoek naar een eenzijdig 
vermindering van kernwapens 
beneden het START II nivo. 

Ondanks deze positieve punten 
wordt de nucleaire driehoek (land, lucht 
en zee) nog steeds belangrijk 
beschouwd. Door het hele rapport loopt 
als rode draad de wens om in de 
toekomst snel meer kernwapens in te 
zetten in geval van crises. 

Uit het rapport kan worden 
opgemaakt dat er geen nieuwe 
kernwapens zullen worden ontwikkeld, 
wat wordt gepresenteerd als een kosten 
reductie. De vraag van het DoD aan het 
ministerie van Energie (DoE) is wel om 
de mogelijkheid van ontwikkeling, 
produktie en beproeving van nieuwe 
kernkoppen in stand te houden. De rol 
van het DoE wordt voornamelijk 
onderhoud van kernwapens, zonder 
(ondergrondse) kernproeven en zonder 
produktie van nieuw splijtstof. 

Het rapport refereert ook aan het 
"Counter Proliferation Initiative" (CPI, 
initiatief om proliferatie tegen te gaan) 
als ondersteuning. Dit initiatief ziet het 
tegengaan van proliferatie van uit 5 
hoofdpunten: 
1 De ontwikkeling van een 

beschermingssysteem tegen 
ballistische (lange-afstand) 
raketten. 

2 Ontwikkeling van conventionele 
middelen om proliferatie tegen te 
gaan. Verbeterde opsporing van 
gevaarlijke splijtstoffen en b.v. 
ondergrondse fabrieken. 
Ontw1kkeling van middelen om 

ondergrondse fabrieken te 
vernietigen. 

3 Defensie voorzien van middelen 
om de VN te assisteren bij 
internationale non-proliferatie 
activiteiten. 

4 Implementatie van 
wapenbeheennngsverdragen en 
steun aan het NPV, Chemische
Wapensverdrag en Biologische
Wapensverdrag. 

5 Voortdurende hulp aan de 
voormalige Sovjet Unie om (hun) 
kernwapens "velliger" te maken 
en deze te beveiligen. 

De conclusie van het NPR is dat 
gezien het huidige politieke klimaat van 
de wereld het nodig blijft om een 
nucleaireafschrikkingsmachttehouden. 
Dat zou vooral nodig zijn totdat de VS 
vertrouwen hebben in de Russische 
toekomst. 

Concreet levert het NPR 't 
volgende plaatje op voor de nucleaire 
afschrikkingsmacht van de VS: Als de 
ST ART-verdragen volledig zijn 
uitgevoerd zijn er 3500 kernkoppen in 
actieve dienst. Daarnaast zullen nog 
eens 4000 kernkoppen in voorraad 
liggen. De meeste daarvan zijn 
afkomstig van de oude wapenvoorraad 
en maken het mogelijk binnen niet al te 
lange tijd de afschrikkingsmacht te 
vergroten. Die vergroting vindt dan 
voornamelijk plaats door meer 
kernkoppen op een raket te plaatsen. 
Het is volgens de huidige START
verdragen niet nodig kernkoppen te 
vernietigen! De ST ART-verdragen 
regelen alleen de vernietiging van de 
draagsystemen voor kernwapens. 

Verder is het Trident programma 
van de VS nog niet volledig uitgevoerd. 
Dat is voordelig voor Groot Brittannië 
dat zo instaat is om haar nieuwe 
onderzeeërs uit te rusten met Trident
raketten. 
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OVERZICHT VAN DE AMERIKAANSE KERNWAPEN VOORRAAD ROND 2003 

Strategisch@ middelen: Kernko:Q Aantal 
500/450 Minuteman m Wfrl-o 500/450 
14 T:rldent onderzeeêrs met 336 T:rldent n raketten/kernkOppen W76 1280 

Bommenwerpers: 
20 B-2A 
32 B-52H 
32 B-52H 

Reserve strategische voorraad: 

totaal: 

was 400 

B61-7 450 
B83 500 
W80-1 400 

3500 

kernkoppen (W78) om Minuteman maantal koppen te verhogen van 1 naar 3 1000 
kernkoppen (W76) om Trtdent aantal koppen te verhogen van 5 naar 8 1000 
atoombommen voor B-1 en B-52H 1500 

totaal: 3500 

Niet-strategische voorraad: 
Kruisraketten, van zee lanceerbaar 
atoombommen 

wao-o 
861-3, -
4, -10 

350 
100 

Totaalact::iefenvoorraad: 7500 

Opm: WaarschijnU.jk liggen de getallen iets hoger als ook reserve 
onderdelen/kernkOppen worden meegerekend. 

Dirk Jan Dullemond 

Bronnen: Tbe Bulletin of the Atomie Scientlsts, January/February 1995; greennet: 
Nuclear Proliferation News, Issue No. 13, 14 september. ISSN 1355-2295, van DFAX. 

EURATOM EN DE VERENIGDE STATEN. 

De laatste maanden is er in alle stilte een diplomatiek gevecht gaande tussen de 
Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). Inzet is de samenwerkings
overeenkomst tussen Euratom en de vs welke afloopt op 31 december 1995. De 
overeenkomst, afgesloten in 1965, xegelt 't verkeer van nucleair materiaal tussen beide 
machtsblokken. 

Wat 1s Euratom 
Euratom is de Europese 

Gemeenschap voor Atoomenergie. Het 
Euratom-verdrag t:raci in 1958 inwerking 
en voorzag in vergaande samenwerking 
op kernenergie gebied. Het verdrag 
regelt raken rond onderzoek en 
vampretding van keilnis, veiligheids
en gezondheidsnormen, controle op 
civiel gebruik en verdeling van 
nucleaire brandstof. Euratom treed op 
als onderhandelingapartner naar and.ei:e 
landen. Het Euratom-verdrag behoord 
tot de Verdragen van Rome die in 1957 
werden ondertekend en waar onder 

andere de Europese Eoonorpische 
Gemeenschap haar oorsprong heeft. 

Waar gaat 't con:flict om? 
In 1965 werd een 

samenwerkingsverdrag tnssen de vs en 
Euratom van kracht. Dit verdrag regelt 
hande1sbetrekkingen tussen beide 
machtsblokken op nucleair gebieél en 
uitwisseling van technolog1e. 

In de vs is in 1978 de "Nuclear 
Non Proliferation Act" (NNPA) 
aangenomen. Deze wet eist o.a. dat de 
VS in ieder nieuw 
samenwerkingsverdrag op nucleair 
gebied dausules opneemt waarbij de vs 
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vooraf toestemming geven op 
handelingen met nucleair materiaal dat 
uit de VS komt. De wet probeert hiermee 
te voorkomen dat Amerikaans nucleair 
materiaal naar het militaire circuit 
verdwijnt. Het oude Euratom-vs 
verdrag valt nog niet onder de 
regelingen van de Amerikaanse NNPA1 
de verlenging of vernieuwing valt voor 
de VS wel onder de NNPA. 

Tot op heden hebben de 
onderhandelaars van de EU geweigerd 
aan de eis I van een stap voor stap 
goedkeuring I van de Amerikanen toe te 
geven. Ook een compromis voorstel van 
de VS wordt door de EU afgewezen I het 
gaat hier om zogenaamde 
programmatische goedkeuring. Bij 
programmatische goedkeuring wordt een 
pakket van handelingen voor een 
tijdsperiode goedgekeurd. 

Welke belangen staan op het spel? 
Het is zeer goed mogelijk dat een 

eventuele controle door de VS op de 
nucleaire brandstof cyclus in het 
Euratom-gebied verstrekkendegevolgen 
heeft voor de Euratom-landen en landen 
die handel drijven met het Euratom
gebied. Eén van de mogelijke 
consequenties van de NNPA is dat 
nucleair materiaal van buiten de VS 1 dat 
in aanraking komt met nucleair materiaal 
uit de VS I onder de controle van de VS 
komt. 

Voor Euratom staan de 
economische belangen van de Europese 
verrijkingaindustrie (o.a. URENCO) en 
de opwerkingsindustrie (in Frankrijk en 
Engeland) op het spel. De laatste 
industrie heeft het meest te vrezen van 
controle door de VS, vooral omdat de VS 
niet zoveel zien in een plutonium
economie. Dat laatste is juist het belang 
dat bedrijven als Cogema (fabriek in La 
Hague) en British Nuclear Fuels Ltd. 
( BNFL) (Sellafield) hebben bij 
opwerking. 

Opwerking levert plutonium voor 
onder andere de zogenaamde MOX
brandstof. De MOX-brandstofstaven 
bevatten een mengsel van plutonium en 
natuurlijk of verarmd uranium. De MOX
brandstofstaven worden in daarvoor 
aangepaste (normale) kerncentrales 
gebruikt. Met deze gevaarlijke techniek 
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is het mogelijk om de hoeveelheid 
plutonium te verminderen. Dat duurt 
overigens lang, omdat ondertussen ook 
nieuw plutonium wordt gemaakt in de 
MOX-brandstofstaven. In Frankrijk en 
Belgiê wordt al op ruime schaal gewerkt 
met deze MOX-brandstof. 

De VS en Japan hebben reeds in 
1988 een samenwerkingsverdrag op 
nucleair gebied getekend dat onder de 
NNPA valt. Japan accepteerde daarbij 
de zogenaamde programmatische 
controle. Veel van het Japans nucleair 
afval wordt echter opgewerkt in 
Frankrijk (La Hague). Als de EU en de 
vs er niet in slagen om op tijd tot 
overeenstemming te komen I dan komen 
de opwerkingscontracten tussen Japan 
en de EU in gevaar, immers de fabriek 
van La Hague valt dan niet onder het 
NNPA regime. Het zelfde geld, in 
mindere mate I voor andere contracten 
buiten het Euratom-gebied waarbij 
Amerikaans nucleair materiaal wordt 
gebruikt. De onderhandeling tussen de 
EU en de VS zijn verder gecompliceerd 
door een clausule in het verdrag tussen 
Japan en de VS. Die clausule staat toe 
dat er opnieuw kan worden 
onderhandeld over dat verdrag als de 
VS betere voorwaarden aan Euratom 
gunt. 

De NNPA is ook een Amerikaanse 
poging om wapengevoelig materiaal 
onder kontrole te brengen. Een andere 
Amerikaanse wet I de "Energy Policy 
Act" doet dat voor met name hoog
verrijkt uranium, dat in het Euratom
gebied wordt gebruikt in 
onderzoekscentra (b.v. Petten en 
Delft) . Het is zelfs politiek van de VS 
dit materiaal terug te trekken binnen de 
vs. 

Delen van de Europese nucleaire 
industrie I inclusief kerncentrales 
hebben wel te lijden van een eventuele 
verlopen van hetsamenwerkingsverdrag 
tussen Euratom en de VS doordat zij 
voor een deel afhankelijk zijn van 
Amerikaans materiaal of Amerikaanse 
onderdelen. De Europese nucleaire 
industrie is intussen echter zodanig 
ontwikkeld dat b.v. Amerikaanse 
onderdelen voor kerncentrales ook zelf 
kunnen worden geproduceerd. Veel van 
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het nucleair materiaal komt van buiten 
de vs. 

Op Europees nivo staat de 
machtsrelatie van het Europarlement 
(EP) t.o.v. de Europese Commissie (EC) 
op het spel. De EC onderhandeld 
namens Euratom over het verdrag met 
de VS. Het nieuw gekozen EP is in snel 
tempo bezig beleid te vormen op het 
gebied van energievoorziening en 
buitenlandsbeleid. 

Op energie gebied bestaat binnen 
het EP een commissie voor energie, 
onderzoek en technologie. Deze 
commissie heeft ook bemoeienis met 
kernenergie. De energie commissie heeft 
reeds een voorstel gedaan om de 
AmerikaanSe maatregelen naar twee 
kanten te laten werken, immers Europa 
levert ook nucleair materiaal aan de VS. 
Wederzijdse controle is een 
veiligheidsbevorderende maatregel. Het 
meningsverschil tussen het EP en de EC 
bestaat hieruit dat de EC vindt dat het 
EP niet hoeft te worden gekend in de 
onderhandelingen of een eventueel 
akkoord. De EC beroept zicht hier op 
artikel 101 uit het Euratom-verdrag, 
waar goedkeuring door de Europese 
Raad wordt gevraagd. Het EP heeft 
m.b.t. het Euratom-VS verdrag is het 
recht op vragen aan de EC en 
consultatie door de EC op grond van het 
verdrag van Maasbdcht. Voor de 
Europese volksvertegenwoordiging een 
belangrijk punt om aandacht aan te 
schenken om zo tot een volwaardig 
parlement uit te groeien. 

MODE.RNE MAN 
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Non-proliferatie 
Op de achtergrond van het EU-VS 

conflict speelt ook nog het non
proliferatie verdrag. Eén van de 
redenen waarom een verdrags-partner 
nucleairmateriaal niet ondercontrole zou 
willen stellen kan militair zijn. 
Daarnaast zullen de VS er alles aandoen 
om een samenwerking met Euratom voort 
te zetten, immers als het verdrag 
afloopt zal Euratom naar andere bronnen 
voor b.v. hoog-verrijkt uranium gaan 
zoeken, waardoor de grip van de VS op 
het (Europese) nucleaire circuit minder 
wordt. In de optiek van de VS moet de 
handel in plutonium en hoogverrijkt 
uranium aan banden worden gelegd om 
verspreiding van kernwapens te 
verminderen. 

Besluit 
Door de belangen van de Europese 

plutonium industrie, hebben de 
onderhandelingen tussen de vs en de 
EU hebben een duidelijk commercieel 
karakter. Waar de onderhandelingen 
allang niet meer over gaan is over non
proliferatie. 

Het is waarschijnlijk dat de 
nucleaire handel tussen het Euratom
gebied en de VS na 31 december zal 
stagneren, gegeven dat er o.p dit 
moment nog geen nieuw of vernieuwd 
verdrag ligt. 

Dirk Jan Dullemond 

Bronnen: Nuclear Fuell993-1995; Steps 
to a nucleair-free world, LAKA; 
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GREENHAM COMMON VROUWENVOORJAARSTOCHT 11-14 MEI 1995 IN 
~LTSHIRE/BERKSHIRE 

Van 11 tot 14 mei 1995 houden we een sptrttuele vrouwenvoettocht van Whitehorse 
Hill, in Uffington, via het Ridgeway-pad, naar de Avebury Stenen Cirkel en vandaar 
per auto/bus naar de atoomfabriek A.W.E. in Aldermaston en Burghfield. De 
matriachale sptrttuele en culturele plaatsen die we aandoen kunnen ons helpen om de 
patriaebale genocide te stoppen op de plaats waar 396 Trident kernkoppen worden 
gefabriceerd. Het Trident-project kost meer dan 90 miljard gulden, zorgt voor 
radioactieve vervuiling zowel rond de uraniummijnen als in Engeland zelf en steelt op 
deze manier al mensenlevens nog voor de nucleaire wapens zijn afgevuurd. Het is hoog 
tijd dat wij die erop staan dat de schepping, onze levens en de natuur worden 
gerespecteerd en ontzien uittrekken naar de nietsontziende A.W.E.-fabrieken om 
Trident te stoppen. 

De eerste vrouwenvoettocht was 
in 1985 en liep destijds over de 
hoogvlakte van Salisbury. Tijdens deze 
tocht slaagden vrouwen erin om de 
militaire schietoefeningen stil te leggen 
op Larkhill. Dit was voor het eerst dat 
de vrouwen van Yellow Gate Greenham 
Common Vrouwen Vredeskamp de 
hoogvlakte van Salisbury betraden. 
Deze hoogvlakte werd door militairen 
gebruikt om de kruisraketten die toen 
nog op Greenham Common stonden heen 
te brengen en op te stellen bij wijze van 
oefening. De Greenhamvrouwen besloten 
vanaf die tijd om hun geweldloze directe 
acties uit te breiden naar de Salisbury 
hoogvlakte. 

Het vrouwenvredeskamp heeft 
sowieso aan nauwe band met wandelen 
als vorm van actievoeren. Het kamp zelf 
is in september 1981 ontstaan uit een 
vrouwenvredestocht van Cardiff naar 
Greenham, waarbij plaatsen werden 
aangedaan die nu ook in de tocht zijn 
opgenomen. Oude matriachale centra 
inspireren de vrouwen van Greenham in 
hun verzet tegen de kruisraketten, de 
luchtmachtbasis en het Britse leger. Nu 
de kruisraketten terug naar Amerika 
zijn gevlogen en de basis deels 
ontmanteld is richt de aandacht van de 
vrouwen zich op de produktie van de 
Trident-kernkoppen. 

Als je meedoet neem dan datgene 
mee wat je kunt gebruiken voor de 
rituelen - kaarsen, dingen die je 
dierbaar zijn, liederen, dansen. We 
hopen dat iedere vrouw zich thuis voelt 
en dat je je eigen inbreng kunt hebben. 

Wat je nodig hebt: waterdichte 
kleding, een tent, isolatiematje, 
slaapzak, hout voor het vuur, voedsel 
(vegetarisch/veganistisch) , water. 

Vrouwen die niet in staat zijn de 
hele route te lopen hopen we te kunnen 
vervoeren. Hulp bij het vervoer wordt 
op prijs gesteld. 

De wandelingwordtgeorganiseerd 
vanuit het kamp. Wanneer je niet weet of 
je ons kunt vinden op Whitehorse Hill of 
als je geen vervoer hebt, neem dan ruim 
van te voren met ons contact op zodat 
we je van te voren in het kamp in 
Greenham kunnen treffen. 

Contactadres: Greenham Common 
Women's Peace Camp, Yellow Gate, 
Outside Main Gate Greenham Common, 
Near Newbury, Berkshire, RG 14 7 AS, 
Groot-Brittanniê; Tel 00.44.347.13628 
(tussen 20:00 en 21:30). 
Wll je samen reizen naar Greenham of 
informatie over vervoer: 030-960752 
(Judith). 
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OPMERKINGEN BIJ SJORS EN SJIMMIE 

1 De rol van tante Monika is heel ongebruikelijk in strips. Vrouwen geven zelden 
of nooit inzicht in problemen of beschikken over feitenkennis. Maar ja, ik ben 
zelf een vrouw en kan het dus niet laten. 

2 Meer over foute strips in "Vreemd gespuis" van de Anne Frank Stichting. 
Uitgever Ambo & Novib, 1987. 

3 Als Gorlebenen de recente Greenpeaceaktiesin Frankrijk gevoelsmatig ver weg 
zijn, is er het 'gesjoemel met stralingsnormen' in Nederland in "Straling, mag 't 
ietsje meer zijn?" van Els de Groen. Uitgever Aktie Strohalm, 1987 

4 Ondervervuiling van de derdewereld heb ik niet zelf verzonnen, dus maak je 
borst( en) maar nat! 

Paulien Geitenbeek 

KERNINFO EN RACISME 

Uit verschillende hoeken is gereageerd op de Sjorsen Sjimmie strip. De reacties 
concentreren zich rond Sjimmie, immers Sjimnûe is nog steeds zwart ( •• ) , heeft een 
ringetje in z'n oor en spreekt zijn ( •• ) naderlands nog niet goed. De bezorgdheid die 
uit de reacties naar voren komt deelt Kerninfo ten volle. 

Wat opvalt aan de reacties is dat één aspect van de strip als storend wordt 
ervaren, terwijl andere stereotiepen in het geheel geen (ons bekende) reactie oproepen 
en o.i. zit de strip vol met stereotiepen en verwijzingen. 

Dat er reacties zouden komen op de strip was door ons wel voorzien, echter niet 
op deze wijze. De keuze die is gemaakt voor deze (kinder)strip, is om zo dicht mogelijk 
bij de oorspronkelijke vorm te blijven. Daarmee hebben we moedwillig een simpel 
wereldbeeld uit 't verleden meegenomen, een wereldbeeld dat overigens zeker niet 
verdwenen is uit de huidige maatschappij. 

Voor ons ligt dan toch de vraag waarom er geen gebruik kan worden gemaakt van 
een bepaalde stereotiep. Een vraag die ook Kerninfo niet kunnen beantwoorden. 

Die vraag ligt daar, te meer daar o.i. Sjimnûe zeker niet wordt afgebeeld als "het 
domme zwartje". Wij hebben op het moment dat we nadachten over een "verluchtiging" 
van Kerninfo het nuttige met het aangename gecombineerd, middels Sjors en Sjimmie. 
Voor ons is deze Sjors en Sjimmie een aardige manier, om zonder een ingewikkeld 
verhaal, een voorval duidelijk te maken. Gorleben staat model voor staatsgeweld en 
nucleair-racisme, maar ook voor een lange strijd van mensen om wie het gaat. Dat we 
daarmee reacties hebben op geroepen die in een totaal andere richting gaan geeft ons 
te denken, Sjors en Sjimnûe versclûjnt als gevolg van de reacties in dit nummer voor 
het laatst. 

Dirk Jan Dullemond 
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INTERNATIONAAL VREDESAKTIEKAMP IN GENEVE 

Van 24 juni tot 1 juli wordt in Geneve een internationaal vredesaktiekamp georganiseerd 
tegen over het VN gebouw. Dit kamp probeert door nûddel van gebed, geweldloze actie, 
dans en gesprekken met vertegenwoordigers van nûssies druk uit te oefenen om spoedig 
een CTBT af te sluiten. Aandachtspunten zijn: 
# steun aan landen die naar een CTBT in 1995 streven. 
# af zien van de nucleaire optie bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke 

defensie voor de Europese Unie. 
# aanwenden van de invloed van de Europese Unie t.o.v. China. 
# het niet langer te blokkeren van Frankrijk van de onderhandelingen over een 

CTBT. 
# aanwenden van Duitsland politieke invloed op Frankrijk. 
# meer aandacht besteden van de internationale pers aan de onderhandelingen voor 

een CTBT en het NPV. 

Als onze nûssies er niet inslagen een CTBT te bereiken in 1995 bestaat het risico dat 
het NPV niet verder wordt voortgezet, waardoor er een toename zal zijn in nucleaire 
bewapening. 
Duitsland 
Atomteststopp
kampagne 
Monika Reisch 
Milanweg 5 
72076 Tübingen 
tel. +49-7071-64941 

Nederland 

Dirk Jan Dullemond 
v. Doesburglaan 124E 
6708 MD Wageningen 
tel. +31-8370-23481 

Zwitserland 
contratorn 
Pierre Vanek, 
Sylvie Hoddelie~r 
case postale 65 
CH-1211 Génêve 8 

tel. +41-22-7814844 

Volgende voorbereidingsbijeenkomst: 28 april-1 mei in Hessen, Duitsland, contact 
Monika Reisch. Financiële ondersteuning: Atomteststoppkampagne, kto. Nr. 897361 
BLZ 66650085 Städt. Sparkasse Pforzheim. 

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

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