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GrEEnPEacE aanBEvElinGEn voor BElGiË
1. de Belgische regering moet sterkere politieke ambities voorop stellen aangaande nucleaire 

ontwapeningskwesties. zij moet onverwijld de recente resoluties van het federale parlement betreffende het 
beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening uitvoeren, inclusief het uitwerken van een plan om 
de aanwezige kernwapens uit België te verwijderen.

�. de Belgische regering moet, via haar ministers van Buitenlandse zaken en defensie, het voortouw nemen om 
de terugtrekking van de amerikaanse navo-kernwapens uit Europa op de agenda te plaatsen van de navo-
top in riga eind �006. de komende ministeriële navo-vergadering van 8-9 juni �006 is de eerste en perfect 
geschikte gelegenheid hiervoor.

�. nadat de kernwapens uit België werden verwijderd moet de Belgische regering een onafhankelijk en 
controleerbaar systeem uitwerken om toe te zien op de ontmanteling van de opslagplaatsen van de 
kernwapens en om ervoor te zorgen dat de kernwapens niet terugkeren als ze eenmaal zijn verwijderd.

voorwoord

We lijken op een nieuwe koude oorlog af te 
stevenen waarbij naast de officiële kernmachten 
ook staten als Noord-korea, india, pakistan en 
israël, en mogelijks ook iran, via de omweg van 
kernenergie, de infrastructuur verwerven om 
atoomwapens aan te maken. Voor greenpeace is 
volledige en wereldwijde nucleaire ontwapening 
de enige oplossing. toch liggen er, ergens in een 
limburgse uithoek, al verschillende decennia een 
twintigtal amerikaanse kernwapens op belgische 
bodem.

de herinnering aan de verwoesting van hiroshima 
vult ieder van ons met afgrijzen en ontzetting. 
maar een nog groter gevaar loert om de hoek: 
een ongeval met deze twintig kernbommen zou via 
een geconcentreerde explosie een behoorlijk deel 
van belgië verwoesten en een destructieve impact 
hebben tot ver buiten de landsgrenzen.

de massale betogingen tegen de kernraketten in 
de jaren ’80 brachten destijds honderdduizenden 
mensen op straat, zowel in belgië als in de rest 
van europa. deze publieke uiting van ongenoegen 
en protest zorgde er deels voor dat nucleaire 
ontwapening op de politieke agenda kwam en dat 
kernwapens en –raketten werden verwijderd en 
ontmanteld.

toch zitten we vandaag nog altijd opgescheept met 
amerikaanse kernwapens die in NaVo-verband zijn 
gestationeerd op de luchtmachtbasis van kleine 
brogel. Wapens die op bevel van de amerikaanse 
president naar een geprefereerd doelwit kunnen 
worden gebracht en gedropt, zonder enige inbreng 
of goedkeuring van de belgische regering.

onze regeringsleiders kunnen niet blind blijven 
voor het groeiend ongenoegen en protest 
waarmee burgers en organisaties te kennen 
geven dat de NaVo-kernwapens niet gewenst 
zijn. er is in dit dossier nood aan een stevige 
dosis belgische politieke moed, initiatief en 
verantwoordelijkheidszin. de politieke middelen zijn 
aanwezig en binnen handbereik.

greenpeace zal de nodige druk blijven uitoefenen 
om te zorgen dat nucleaire ontwapening op de 
NaVo-agenda en -onderhandelingstafels belandt, 
zodat concrete maatregelen kunnen worden 
uitgewerkt voor een kernwapenvrije wereld. 

Peter de smet 
directeur greenpeace belgium
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samEnvattinG

zes Europese landen – België, duitsland, 
italië, nederland, turkije en het verenigd 
koninkrijk – herbergen 480 amerikaanse 
kernwapens op basis van de “nuclear 
sharing” akkoorden van de navo 1. deze 
wapens zijn illegaal, onverantwoord en 
niet te rechtvaardigen.

in 2006 start de NaVo met de herziening van zijn 
fundamentale doelstelling en objectieven, een ideale 
gelegenheid om eindelijk komaf te maken met deze 
gevaarlijke erfenis van de koude oorlog. 

de europese regeringsleiders kunnen deze 
opportuniteit aanwenden om de kernwapens uit 
het NaVo-arsenaal en europa te verwijderen 2. de 
NaVo dient vandaag, net als de rest van de wereld, 
niet langer te beschikken over nucleaire wapens en 
doctrines uit een vorige eeuw.

elk van de 480 amerikaanse NaVo-kernwapens 
beschikt over een vernietigingskracht die kan 
oplopen tot 10 maal de kracht van de atoombom op 
hiroshima. samen zijn ze in staat europa volledig 
van de kaart te vegen. elk van deze kernbommen 
is een reëel gevaar, elk exemplaar zorgt voor 
een onaanvaardbaar risico en vormt tevens een 
potentieel doelwit.

het amerikaanse beleid, plannen en scenario’s 
inzake kernwapens kennen een specifieke rol toe 
aan de wapens die in europa zijn opgeslagen. of 
deze plannen en scenario’s een reëel karakter 
krijgen, hangt vooral af van de president van de 
Verenigde staten, die hiervoor geen toestemming 
nodig heeft van het land waar de kernwapens zich 
bevinden. eerder dit jaar onthulde een artikel 
in het amerikaanse weekblad the New yorker 
de angstaanjagende realiteit van de huidige 
nuclear sharing-akkoorden van de NaVo 3. 
onderzoeksjournalist seymour m. hersh maakte 

amerikaanse scenario’s bekend die onder meer het 
gebruik inhouden van b61 kernbommen – het type 
kernwapen dat in europa ligt opgeslagen – in geval 
van een mogelijke aanval op iran. dit illustreert hoe 
europese NaVo-lidstaten met een nuclear sharing-
statuut riskeren om in een amerikaans conflict 
verzeild te raken, indien deze kernwapens vanaf hun 
grondgebied worden ingezet. het verwijderen van 
amerikaanse NaVo-kernwapens uit europa stelt 
de europese bevolking in staat zich te distantiëren 
van de gevaarlijke amerikaanse nucleaire doctrines 
van pre-emptieve aanvallen en preventieve 
oorlogsvoering.

meer dan 40 jaar geleden, temidden van de koude 
oorlog waarin kernkoppen over heel europa 
werden verspreid en een ongeziene wapenwedloop 
ontketenden, werden de eerste amerikaanse 
kernwapens in belgië gestationeerd. tot op 
vandaag bevinden zich op de luchtmachtbasis 
van kleine brogel nog steeds een twintigtal van 
deze dodelijke b61 bommen, diep verborgen in 
ondergrondse opslagplaatsen. tot op vandaag 
worden belgische gevechtspiloten getraind om deze 
massavernietigingswapens naar hun doelwit te 
vliegen en ze te droppen.

ondanks continu en grootschalig protest van 
burgers en politici, en recente parlementaire 
resoluties, blijft de belgische regering oostindisch 
doof en toont ze geen enkele intentie om haar 
verantwoordelijkheid op te nemen. minister van 
buitenlandse zaken karel de gucht drukte vorig 
jaar wel zijn ontgoocheling uit omwille van het 

hans kristensen, “u.s. Nuclear Weapons in europe: a review of post-cold War 
policy, force levels, and War planning” (Natural resources defense council, 
Washington dc, februari 2005). http://www.nukestrat.com/pubs/eurobombs.pdf

dit rapport verwijst naar het europees continent en omvat binnen zijn  
geografische afbakening eveneens turkije.

seymour m. hersh, “the iran plans: Would president bush go to war to stop 
tehran from getting the bomb?, the New yorker,7 april 2006

“spiegel interview with us secretary of defense donald rumsfeld”, 31 oktober 
2005. http://service.spiegel.de/cache/international/0,1518,382527-2,00.html.
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mislukken van de toetsingsconferentie van het 
Non-proliferatieverdrag in New york, maar enkele 
maanden later liet hij duidelijk verstaan dat hij 
hoegenaamd niet de intentie heeft om de zaak van 
de NaVo-kernwapens ter harte te nemen en de 
terugtrekking ervan uit belgië, en uit europa, op de 
officiële agenda te plaatsen.

de russische federatie heeft reeds duidelijk 
verklaard dat zij niet bereid is om te onderhandelen 
over de verdere reductie van tactische kernwapens 
zolang de Verenigde staten kernwapens blijven 
opslaan in europa. elk van deze 480 amerikaanse 
NaVo-kernwapens vormt een obstakel voor 
internationale onderhandelingen die kunnen leiden 
tot een vreedzame toekomst. ieder kernwapen is 
een politiek struikelblok in de onderhandelingen met 
rusland. bovendien ondermijnt de aanwezigheid 
van deze kernbommen in europa andere 
onderhandelingspogingen van sommige eu-landen, 
waarbij wordt gepoogd om de nucleaire schaduw 
die steeds meer over het midden-oosten trekt 
tegen te houden. deze wapens dragen niet bij tot 
de preventie van proliferatie, integendeel, ze zijn 
eerder een aanzet ertoe.

in 2005 zei de amerikaanse defensieminister 
donald rumsfeld over de amerikaanse NaVo-

kernwapens: “sommige landen in europa hebben 
ooit besloten om kernwapens toe te laten op het 
continent. dit werd toen gezien als zijnde in hun 
belang en vandaag wordt dat nog steeds zo gezien, 
aangezien de situatie voortduurt. men zou dus 
kunnen aannemen dat het in hun belang blijft.” 4 
maar de europese bevolking is op geen enkele 
manier verplicht om deze wapens in europa te 
accepteren en kan perfect vragen dat ze worden 
verwijderd. amerikaanse NaVo-kernwapens werden 
in het verleden reeds weggehaald uit canada, 
denemarken (groenland), griekenland en ijsland, 
en tot op heden zijn deze landen allen nog steeds 
actieve NaVo-lidstaten. pas wanneer europa 
finaal een punt zet achter de door de Verenigde 
staten ‘opgedrongen rol’ van nucleair strijdtoneel, 
opslagplaats of vliegtuig depot, dan pas zal de 
koude oorlog eindelijk voorbij zijn.

het debat is ondertussen begonnen, met ondermeer 
goedgekeurde resoluties in belgië en duitsland, die 
oproepen tot de terugtrekking van de amerikaanse 
kernwapens uit europa. de tijd is rijp om hierop 
verder te bouwen, om europa te verlossen van alle 
kernwapens en om te werken aan een toekomst 
waar vrede centraal staat.

GrEEnPEacE aanBEvElinGEn voor EuroPa
1. de regeringen van België, duitsland, italië, nederland, turkije en het verenigd koninkrijk dienen een 

afwijzende houding aan te nemen ten aanzien van de 480 resterende amerikaanse navo kernwapens in 
Europa en eisen dat zij worden teruggestuurd naar de verenigde staten voor ontmanteling. ze zijn verouderd, 
gevaarlijk en vormen een politiek struikelblok inzake internationale ontwapening. 

�. de noord-atlantische raad dient elke expliciete verwijzing naar kernwapens te schrappen uit alle missies, 
mandaten, strategische concepten en structuren van de navo, en militaire uitrusting en infrastructuur voor 
navo-doeleinden dient ongeschikt te zijn voor nucleaire navo-missies.

�. navo-lidstaten dienen internationale waarnemers van een geschikt vn-orgaan samen met het internationaal 
atoomenergie agentschap (iaEa) uit te nodigen om toezicht te houden op de terugtrekking van de 
amerikaanse navo-kernwapens, de vernietiging van opslagplaatsen voor kernwapens en een regelmatige 
inspectie van deze locaties om zeker te zijn dat het nucleaire karakter ervan niet wordt hersteld.
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inlEidinG amErikaansE navo-kernwapens in Europa

momenteel beschikken de verenigde 
staten over 480 kernwapens in zes 
Europese landen – België, duitsland, 
italië, nederland, turkije en het verenigd 
koninkrijk.

dit rapport behandelt de veilige verwijdering 
van deze kernwapens uit europa als concrete 
stap naar een kernwapenvrij europa en een 
stap in de richting van internationale nucleaire 
ontwapening.

met een vernietigende kracht variërend van 
de bom op hiroshima tot meer dan tien maal 
zo krachtig, vormt elk amerikaans kernwapen 
in europa een gevaar voor de bevolking. Niet 
enkel in het land waar ze zijn opgeslagen, maar 
ook grensoverschrijdend. elke kernbom vormt 
een bedreiging voor de europese veiligheid en 
ondermijnt internationale inspanningen voor 
nucleaire non-proliferatie. elke bom is een 
potentieel doelwit van terreuracties en brengt 
een onacceptabel risico op ongevallen met zich 
mee. 

de aanwezigheid van de amerikaanse NaVo-
kernwapens in europa wordt voortdurend 
in vraag gesteld omwille van een gedeelde 
bezorgdheid over veiligheid en beveiliging, 
en de druk van de publieke opinie om de 
wapens te verwijderen. hoewel het aantal 
amerikaanse kernwapens in europa aanzienlijk 
is gereduceerd, zal deze druk aanhouden zolang 
niet alle wapens verwijderd zijn. 

�006, een opportuniteit om het risico te 
elimineren

de NaVo-lidstaten ontmoeten elkaar in 
november 2006 in riga, letland, voor een 
top die nu reeds wordt omschreven als een 
“belangrijke mijlpaal” voor de “modernisering 
van de NaVo in de 21e eeuw”. 1 deze 
topontmoeting vindt plaats op voorstel van de 
Verenigde staten, die ernaar streven de NaVo 
te moderniseren en haar militaire capaciteiten 
verder uit te bouwen. tijdens de top zullen 
NaVo-bondgenoten beginnen met de toetsing 
van de missie en doelstellingen van de alliantie, 
en van de verschillende politieke en militaire 
middelen die ter beschikking staan om deze 
doelen te bereiken. 

dit is een uitgelezen kans voor de europese 
NaVo-leden om hun verantwoordelijkheid te 
nemen voor de kernwapens op hun grondgebied 
en deze terug te sturen naar de Verenigde 
staten. deze stap zou niet enkel een mogelijke 
medeplichtigheid aan een kernramp voorkomen, 
het draagt ook bij aan het verminderen van 
de globale nucleaire spanningen. door haar 
preventieve aanvallen en ‘first use’ beleid 
inzake kernwapens is de NaVo de enige 
overgebleven militaire nucleaire alliantie die de 
nucleaire slagkracht handhaaft en het gebruik 
van kernwapens plant. de NaVo van de 21e 
eeuw moet zich losmaken van kernwapens en 
bijhorend beleid uit een vorige eeuw.

EEn toEkomst 
zondEr 
nuclEairE 
risico’s
Waarom NaVo-kerNWapeNs 
uit europa moeteN 
VerdWijNeN
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de NaVo-hervorming en herziening bieden een 
uitgelezen kans voor degenen die het beleid mee 
vormgeven, direct of indirect, om de NaVo 
kernwapenvrij te maken. 

als onderdeel van de toekomstgerichte toetsing 
van NaVo-doelstellingen zou een diepgaande 
discussie over de rol van amerikaanse 
kernwapens in europa, en de politieke en 
militaire consequenties daarvan, moeten 
plaatsvinden. dit zowel op regeringsniveau 
in alle NaVo-kernwapenlanden als in de 
parlementaire Vergadering van de NaVo.

dit jaar kunnen de eerste stappen 
worden gezet om een einde te maken 
aan de nucleaire waanzin van de navo 
in Europa. Het verwijderen van deze 
kernwapens is een concrete bijdrage 
aan een veiligere toekomst voor alle 
Europeanen; een niet te missen kans. grijp de 

kans …
voor een veilige toekomst! verwijder alle kernwapens uit onze achtertuin”
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amerikaanse kernwapens in Europa: stand van zaken

vErEniGd koninkrijk 
lakEnHEatH 
110 kerNWapeNs

BElGiË
klEinE BroGEl
20 kerNWapeNs

1/5 belgië

4 x belgië

duitsland*
BücHEl [a] �0 kErnwaPEns
ramstEin [B] 1�0 kErnwaPEns

* techNisch gezieN biedt duitslaNd opslagruimte Voor 150 amerikaaNse kerNWapeNs. VaNWege 
de moderNiseriNg VaN de luchtmachtbasis ramsteiN Wordt aaNgeNomeN dat momeNteel alleeN 
de 20 bommeN op büchel zich iN huN opslagplaatseN iN duitslaNd beViNdeN – maar de oVerige 
kerNWapeNs zulleN Naar alle WaarschijNlijkheid terugkereN VaN zodra de VerbouWiNgeN 
zijN gefiNaliseerd.

heel het VereNigd  
koNiNkrijk

16 x VereNigd koNiNkrijk

heel duitslaNd

20 x duitslaNd

nEdErland volkEl 
20 kerNWapeNs

1/10 NederlaNd

3 x NederlaNd

italiË aviano [a] & GHEdi torrE [B]
90 kerNWapeNs [a] 50/ [b] 40

1/2 italië

8 x italië
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oPmErkinG: deze 
berekeNiNgeN zijN 
gebaseerd op eeN explosie 
VaN de WapeNs op ééN 
locatie met huN maximale 
explosiekracht VaN 170 
kilotoN. deze berekeNiNgeN 
zijN eeN VeralgemeeNde 
extrapolatie VaN 
de explosie VaN eeN 
kerNbom met eeN 
kracht VaN 1 megatoN eN 
houdeN geeN rekeNiNg 
met de plaatselijke 
topografie, gebouWeN of 
WeersomstaNdighedeN iN het 
getroffeN gebied.

turkijE incirlik 
90 kerNWapeNs

1/5 turkije

3 x turkije

sinds 1954 hebben Europeanen 
geen toegang tot informatie over 
de aanwezigheid van amerikaanse 
navo-kernwapens in hun land, 
over de potentiële gevaren voor de 
volksgezondheid of over de veiligheid 
van deze wapens. ondanks het feit dat 
het aantal kernwapens is verminderd van 
ongeveer 7.000 in de jaren ’70 tot 480 
vandaag, zijn deze resterende wapens 
krachtig genoeg om heel Europa van de 
kaart te vegen. Elk kernwapen is er een 
te veel.

de navo’s nucleaire slagkracht 
bestaat uit 480 tactische amerikaanse 
kernwapens en een klein aantal 
trident-kernkoppen van het verenigd 
koninkrijk, evenals de “strategische 
nucleaire strijdkrachten van de alliantie, 
vooral die van de verenigde staten, de 
onafhankelijke nucleaire strijdkrachten 
van het verenigd koninkrijk en 
frankrijk”. � dit rapport behandelt 
de argumenten voor het verwijderen 
en ontmantelen van de 480 tactische 
amerikaanse navo-kernwapens in 
Europa als concrete stap naar een 
kernwapenvrij Europa en een stap in de 
richting van internationale nucleaire 
ontwapening. 

lEGEndE

Vs/NaVo basis

NaVo-
hoofdkWartier, 
brussel

10 kerNWapeNs

opp. die direct 
Volledig zou 
WordeN VerWoest

gebied getroffeN 
door de 
destructieVe 
impact
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Een ongeluk is zo gebeurd

ongelukken met amerikaanse vliegtuigen met kernwapens aan boord in Europa: 

in palomares, spanje, kwam in januari 1966 een b52-bommenwerper in botsing met een 
tankvliegtuig, waarna de b52 explodeerde en brokstukken en onderdelen van kernwapens werden 
verspreid over een gebied van honderden hectares. 

Na het ongeluk werd zo’n 1.400 ton radioactieve grond en vegetatie afgegraven, verpakt in vaten 
van 200 liter en naar de savannah river plant in de Verenigde staten getransporteerd voor 
opslag.

op 21 januari 1968 crashte een b52 vlakbij de luchtmachtbasis thule op groenland. Na de 
mislukte landing brandde het vliegtuig zo’n elf kilometer ten zuidwesten van de landingsbaan 
volledig uit. de bommenwerper had vier kernbommen aan boord, die allemaal vernietigd werden 
door het vuur. de wrakstukken van het vliegtuig werden verspreid over een gebied van circa 275 
meter aan weerszijden van het spoor van het vliegtuig en waren veelal niet groter dan een pakje 
sigaretten. er werden bijna 7.000 kubieke meter verontreinigd ijs, sneeuw, water en brokstukken 
van de crash verwijderd en afgevoerd naar een goedgekeurde opslagplaats in de Verenigde staten. 
deze operatie nam vier maanden in beslag. Vandaag staan honderden hectares landbouwgrond 
nog steeds onder toezicht. 

Een vrijgegeven overzicht van ongelukken met amerikaanse kernwapens is te vinden op  

http://www.milnet.com/cdiart.htm.

officiËlE foto van vatEn 

mEt afGEGravEn Grond En 

vEGEtatiE in PalomarEs. 4

hoewel de veiligheids- en beveiligings-
maatregelen voor NaVo-kernwapens over 
de jaren zijn verbeterd, is het onmogelijk om 
alle risico’s – met name tijdens onderhoud en 
vervoer van de wapens – uit te sluiten. 

regelmatig onderhoud is noodzakelijk om 
radioactieve en andere onderdelen die na 
verloop van tijd vervallen te vervangen. 
sommige kernwapens worden door het 
europese luchtruim naar de Verenigde staten 
vervoerd voor onderhoud. de amerikaanse 
veiligheidsvoorschriften staan echter niet 
toe dat deze vluchten boven amerikaans 
grondgebied worden uitgevoerd. maar blijkbaar 
vormt het geen probleem om amerikaanse 
militaire luchtvaartuigen wel het europese 

luchtruim te laten doorkruisen met kernwapens 
aan boord.

hoewel om voor de hand liggende redenen geen 
informatie wordt vrijgegeven over de frequentie 
of routes van militaire vluchten met nucleair 
materiaal, kunnen we ervan uitgaan dat er 
vaste vliegroutes worden gevolgd en dat deze 
boven drukbevolkte gebieden liggen. de enige 
manier om de risico’s die met deze vluchten 
gepaard gaan uit te sluiten, is al deze wapens 
te verwijderen.

brand vormt het grootste risico. de 
radioactieve materialen in deze wapens zijn 
bijzonder licht ontvlambaar, en sommige 
kunnen zelfs spontaan ontbranden als ze in 
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contact komen met lucht. denk bijvoorbeeld 
aan een kernwapen dat wordt overspoeld 
met kerosine als gevolg van een crash, of 
aan een vliegtuig met kernwapens aan boord 
dat in brand vliegt in de vliegtuigloods. dit 
veroorzaakt geen kernexplosie, maar kan wel 
leiden tot een gevaarlijke, zeer radioactieve 
rookpluim die zich via de wind zou verspreiden.

het voorbeeld (zie illustratie) uit een 
amerikaans militair handboek voor ongevallen 
met kernwapens laat zien dat wanneer een 
ongeval met een kernwapen zou voorvallen 
in de vroege ochtend en onder droge 
weersomstandigheden, de radioactieve kern van 
de bom zich wijd kan verspreiden, met ernstige 
gevolgen:

tot vier kilometer met de wind mee kunnen 
mensen worden blootgesteld aan tot 100 keer 
de maximaal toegestane straling en is een 
onmiddellijke evacuatie noodzakelijk. tot elf 
kilometer met de wind mee kan de maximale 
stralingslimiet worden overschreden en kunnen 
schuilkelders en/of evacuatie noodzakelijk zijn. 
hoe groter de windsnelheden op de dag van het 
ongeval, hoe groter het vervuilde gebied. 

het risico dat kernwapens in handen van 
terroristen vallen is niet denkbeeldig. in het 
verleden werden reeds al-Qaeda aanslagen 
beraamd op NaVo-kernwapenbases in belgië 
en turkije. hoewel het onwaarschijnlijk is dat 
terroristen zich toegang weten te verschaffen 
tot de opslagplaatsen van deze wapens, 
bieden de regelmatige onderhoudsprocedures 
gelegenheid voor een aanval, waarbij brand 
weer het grootste risico vormt.

kErnwaPEns oPGEslaGEn naBij dicHtBEvolktE GEBiEdEn  

het ceNtrum VaN de turkse stad adaNa, die 1,9 miljoeN 

iNWoNers telt, ligt op 15 kilometer VaN de luchtmachtbasis 

iNcirlik. iN duitslaNd WoNeN 150.000 meNseN biNNeN eeN 

straal VaN 15 kilometer VaN de luchtmachtbasis ramsteiN.

dit is ajna GoEl, 6 jaar, En afkomstiG uit dE Buurt van sEmiPalatinsk, kazakHstan, eeN Voormalig testgebied Voor kerNWapeNs. ze is Niet meer 

gegroeid siNds haar derde. haar Vader komt uit zNameNka bij het testgebied. ajNa’s ouders hebbeN huN dochter uit schaamte VaN school gehaald 

eN oVerWegeN haar iN eeN tehuis oNder te breNgeN, temeer daar zij zelf ook het geld Niet hebbeN om goed Voor haar te zorgeN. © roBErt knotH

Bron: ministerie van defensie, Vs, procedure voor ongevallen met kernwapens 
(Narp), 22 februari 2005, bureau van de assistant van de minster van defensie, 
bevoegd voor nucleaire, chemische en biologische defensie programma’s. dod 
3150.8-m



14  | safe?

©
 B

. c
l

a
r

k

©
 n

u
k

E
P

H
o

to
.c

o
m

/  
Pa

u
l

 s
H

a
m

B
r

o
o

m

EEn toEkomst 
zondEr 
nuclEairE 
risico’s
Waarom NaVo-kerNWapeNs 
uit europa moeteN 
VerdWijNeN

navo-kernwapenbeleid – illegaal, onverdedigbaar en onverantwoord

het huidige nucleaire beleid van de NaVo 
wordt uiteengezet in het strategisch 
concept dat voor het laatste werd herzien 
in 1999. hierin staat dat de NaVo “voor de 
nabije toekomst” een mix van nucleaire en 
conventionele wapens zal handhaven teneinde 
de “vrede te beschermen en oorlog of enige 
vorm van onderdrukking te voorkomen”. 6 de 
NaVo’s Nucleaire planninggroep (Nuclear 
planning group – Npg) herbevestigde 
haar nucleaire beleid en slagkracht in 
2005. 7 bijgevolg hebben belgië, duitsland, 
italië, Nederland en turkije, de vijf niet-
kernmachten betrokken bij NaVo ‘nuclear 
sharing’, afspraken met de Vs over nucleaire 
samenwerking op gebied van het onderhoud 
van “dual capable” gevechtsvliegtuigen voor 
het uitvoeren van kernwapentaken, training van 
personeel in het gebruik van kernwapens en de 
fysieke aanwezigheid van kernwapens op hun 
grondgebied.

‘nuclear sharing’ is illegaal 

het NaVo ‘nuclear sharing’-principe is illegaal 
omdat het in strijd is met artikel i en ii van 
het nucleaire Non-proliferatieverdrag (NpV). 

krachtens artikel i: “kernmachten die deel 
uitmaken van het verdrag verplichten zich 
er toe geen kernwapens of andere nucleaire 
explosieven, of de controle daarover over 
te dragen aan anderen.”

krachtens artikel ii: Niet-kernmachten 
verplichten zich de overdracht van nucleaire 
wapens of de controle over de wapens niet te 
aanvaarden. 

Volgens de NaVo ‘nuclear sharing’-afspraken 
dragen de Verenigde staten duidelijk de 
controle over de kernwapens over aan een 
niet-kernmacht. hoewel de kernbommen 
misschien onder amerikaanse controle staan 
tot de beslissing valt om ze in te zetten, zijn 
de wapens opgeslagen op het grondgebied van 
niet-kernmachten en worden piloten van deze 
landen ingeschakeld om de bommen naar hun 
doelwit te vliegen. 

dat sommigen ‘nuclear sharing’ legaal noemen 
omdat de afspraken al van kracht waren ten 
tijde van de onderhandelingen over het NpV, 
is onterecht. het NaVo ‘nuclear sharing’-
principe wordt niet erkend in het verdrag, 
terwijl wel wordt erkend dat vijf landen 
beschikken over kernwapens. 8 dit argument 
negeert de doelstelling die ten grondslag ligt 
aan het NpV: voorkomen dat andere landen 
dan de oorspronkelijke kernwapenstaten ook 
kernwapens verwerven.
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het NaVo ‘nuclear sharing’-principe is 
ook strijdig met artikel Vi van het NpV, 
dat alle ondertekenaars van het verdrag 
verplicht te streven naar een kernwapenvrije 
wereld. de kernwapens binnen de NaVo 
en de herbevestiging van hun politieke 
en militaire waarde zijn een schending 
van deze verplichting. bovendien wordt 
het NaVo ‘nuclear sharing’-principe 
regelmatig aan de kaak gesteld door NpV-
partijen als een zorgwekkend voorbeeld van 
hoe met name de Verenigde staten hun 
ontwapeningsverplichtingen niet naleven. 
Verder gebruiken ze het als voorbeeld van 
de toenemende waarde die sommige landen 
hechten aan de instandhouding van hun 
kernwapenarsenaal.

‘nuclear sharing’ is onverdedigbaar

NaVo-kernwapens zijn zowel in militair als 
politiek opzicht onverdedigbaar. 

gedurende de koude oorlog golden kernwapens 
als verdediging tegen de voormalige sovjetunie. 
Vandaag bestaat er weinig twijfel over dat ze 
als aanvalswapens dienen en het amerikaanse 
militaire beleid ondersteunen, niet dat van 
de europese landen. het is de president 
van de Verenigde staten die beslist over 
het gebruik van deze kernwapens, hij heeft 
daarvoor geen toestemming nodig van het 
land waar de wapens gestationeerd zijn. zoals 
opgemerkt door Walter kolbow, voormalig 
staatssecretaris van defensie van duitsland, 
“beschikt duitsland niet over kernwapens, niet 
in tijden van vrede en niet ter verdediging van 
duitsland”. 9

navo – beknopt overzicht

opgericht: in 1949 krachtens het Noord-atlantische Verdrag (het 
‘Washington Verdrag’)

oorspronkelijke leden: belgië, canada, denemarken, frankrijk, 
ijsland, italië, luxemburg, Nederland, Noorwegen, portugal, het 
Verenigd koninkrijk en de Verenigde staten (12)

Huidige leden: belgië, bulgarije, canada, denemarken, duitsland, 
estland, frankrijk, griekenland, hongarije, ijsland, italië, letland, 
litouwen, luxemburg, Nederland, Noorwegen, polen, portugal, 
roemenië, slowakije, slovenië, spanje, tsjechische republiek, turkije, 
het Verenigd koninkrijk en de Verenigde staten (26)

doelstelling: leden verklaren “hun krachten te bundelen voor collectieve 
verdediging en voor het bewaren van vrede en veiligheid”

amerikaanse kernwapens momenteel gestationeerd in: belgië, 
duitsland, italië, Nederland, turkije en het Verenigd koninkrijk

amerikaanse kernwapens voorheen gestationeerd in: canada, 
griekenland, denemarken (groenland) en ijsland

de nucleaire Planninggroep (nPG) voorgezeten door de secretaris-
generaal van de NaVo (jaap de Hoop scheffer) bestaat uit 
de ministers van defensie van NaVo-lidstaten. de Npg is de 
NaVo’s belangrijkste orgaan voor advies en besluitvorming inzake 
nucleaire kwesties, waaronder de nucleaire slagkracht, strategie en 
wapensystemen van de NaVo en mogelijk gebruik van kernwapens door 
de NaVo 

de High level Group (HlG) is een belangrijk adviesorgaan voor de 
Npg inzake nucleair beleid en planning 

in het militair comité (military committee) zijn alle lidstaten 
met een leger vertegenwoordigd door hoge militaire functionarissen, 
zogenaamde militaire Vertegenwoordigers, die hun ministers van 
defensie vertegenwoordigen. het comité kan ook een bijeenkomst met 
alle stafchefs beleggen. gewoonlijk komt het comité elke donderdag 
bijeen, onder voorzitterschap van generaal ray Henault (canada)
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navo-kernwapenbeleid – illegaal, onverdedigbaar en onverantwoord
vervolg

terwijl de kernwapens in europa voortvloeien 
uit het nucleaire beleid van de Verenigde 
staten, maakt een evaluatie van de defense 
science board van het pentagon duidelijk dat 
er “geen duidelijke militaire noodzaak bestaat 
voor deze systemen… de handhaving ervan 
is hoofdzakelijk een politieke beslissing”. 10 
sommige luchtmachten van landen die 
betrokken zijn bij het NaVo ‘nuclear 
sharing’-principe lijken het hiermee eens te 
zijn en verminderen geleidelijk het aantal 
vliegtuigen dat geschikt is voor het uitvoeren 
van kernwapentaken. 11 de volgende logische 
stap zou de volledige verwijdering van de 
kernwapens zijn.

NaVo-lidstaten hangen het standpunt aan dat 
de kernwapens “een belangrijke politieke en 
militaire link vormen tussen de europese en 
Noord-amerikaanse leden van de alliantie”. 
de feiten vertellen echter een ander verhaal. 
Van de 26 NaVo-lidstaten zijn er in slechts zes 
amerikaanse kernwapens aanwezig. Vroeger 
waren er ook amerikaanse NaVo-kernwapens 
gestationeerd in canada, griekenland, 
denemarken (groenland) en ijsland, en 
ondanks de verwijdering van de wapens bleven 
deze landen lid van de NaVo. 

toen de amerikaanse minister van defensie 
rumsfeld onlangs door een journalist van het 
duitse dagblad der spiegel gevraagd werd 
naar het doel van in duitsland gestationeerde 
amerikaanse kernbommen, antwoordde de 
minister: “ik denk dat ik dat overlaat aan 
de duitsers en de NaVo. sommige landen in 
europa hebben ooit besloten om kernwapens 
toe te laten op het continent. dit werd gezien 
als in hun belang en dat wordt vandaag de dag 
nog steeds zo gezien, aangezien de situatie 

voortduurt. men zou dus kunnen aannemen dat 
het in hun belang blijft.” 12 de bal ligt dus in 
het kamp van europa.

‘nuclear sharing’ is onverantwoord

het NaVo-beleid om als eerste kernwapens 
te gebruiken, zorgt voor een extra gevaarlijke 
dimensie in combinatie met het amerikaans 
veiligheidsbeleid dat voor preventieve oorlog 
pleit. de Verenigde staten stimuleren de 
ontwikkeling van kernwapens die “meer 
flexibele mogelijkheden” bieden in tijden van 
militaire/politieke conflicten of spanningen. 
dit vergroot duidelijk de kans dat kernwapens 
effectief worden gebruikt. de nationale 
veiligheidsstrategie 2006 van de Verenigde 
staten stelt: “We sluiten het gebruik van 
geweld niet uit vóór aanvallen plaatsvinden, 
ook niet als er onzekerheid bestaat over 
het tijdstip en de plaats van de vijandelijke 
aanval.” 13 de Verenigde staten hebben 
recentelijk een “global strike plan” ontwikkeld 
waarin de mogelijke inzet van in europa 
gestationeerde amerikaanse NaVo-kernwapens 
in een preventieve aanval wordt beschreven. 14 
het amerikaanse nucleaire beleid ondersteunt 
de handhaving en modernisering van nucleaire 
strijdkrachten in deze context, met een rol voor 
de NaVo-kernwapens.

de nucleaire doctrine van de NaVo 
weerspiegelt die van de Verenigde staten. 
de Nucleaire planninggroep van de NaVo 
wordt zelfs voorgezeten door de amerikaanse 
onderminister van defensie, die tevens 
verantwoordelijk is voor het opstellen en 
uitvoeren van de amerikaanse nucleaire 
doctrine. 
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een artikel van seymour hersh dat in april 
2006 in de New yorker verscheen, maakte 
duidelijk hoe groot de invloed van het 
amerikaanse beleid is op landen die NaVo 
kernwapens op hun grondgebied hebben. 
hersh onthulde militaire plannen van de 
Verenigde staten waarin de inzet van tactische 
kernwapens tegen iran werd overwogen. 15 
deze plannen vermelden specifiek de b61-
kernbom, die gestationeerd is op de NaVo 
luchtmachtbases. indien het scenario van die 
aard is dat vliegtuigen zouden worden ingezet 
vanop land, dan zou dit waarschijnlijk gebeuren 
vanaf de turkse luchtmachtbasis incirlik, 16 
waar momenteel amerikaanse kernwapens 
liggen opgeslagen. door hun passieve houding 
geven europese landen met NaVo kernwapens 
dus niet alleen hun goedkeuring aan de inzet 
van amerikaanse kernwapens voor preventieve 
aanvallen, maar tevens lopen ze het risico dat 
vliegbases op hun grondgebied worden gebruikt 
voor het inzetten van kernwapens in een 
amerikaans conflict. 

geen enkele NaVo-lidstaat heeft openlijk 
kritiek geuit op het nieuwe amerikaanse 
beleid inzake het gebruik van kernwapens, 
hetgeen zelfs in een conventioneel conflict of 
voordat sprake is van een zichtbare dreiging 
is toegestaan. door hun stilzwijgen, door 

de aanwezigheid van deze wapens en door 
hun ondersteuning van het NaVo-beleid, 
gaan de lidstaten akkoord met de inzet van 
amerikaanse kernwapens in deze scenario’s 
via vliegtuigen en piloten van de alliantie. 
door de verwijdering van kernwapens uit 
europa kunnen europeanen afstand nemen 
van de amerikaanse nucleaire doctrine, waarin 
kernwapens een grotere rol krijgen en de kans 
dat ze worden ingezet vergroot.

‘nuclear sharing’ schept een gevaarlijk 
precedent

het NaVo ‘nuclear sharing’-principe schept 
een gevaarlijk precedent door kernmachten toe 
te staan kernwapens buiten hun grondgebied 
te stationeren en ze te delen met niet-
kernmachten. 

het NaVo ‘nuclear sharing’-principe is een 
model dat anderen kunnen volgen, waarbij 
ze de bestaande relaties als juridische basis 
kunnen aanvoeren. pakistan zou dus het NaVo 
‘nuclear sharing’-principe kunnen aanhalen 
als argument indien het kernwapens met een 
ander land in het midden-oosten wil delen. 
Waarom zou pakistan niet kunnen zeggen 
dat haar kernstrijdkrachten een belangrijke 
factor zijn bij de handhaving van de veiligheid 
en stabiliteit, net zoals staat vermeld in het 
huidige strategische concept van de NaVo? 
de aanwezigheid van kernwapens op europees 
grondgebied zal proliferatie eerder in de hand 
werken dan het te ontmoedigen. 
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navo-beleidsorganen

de noord-atlantische raad (north atlantic council – nac) 
* belangrijkste besluitvormingsorgaan 
* de raad bestaat uit permanente vertegenwoordigers op ambassadeursniveau in brussel, 
ondersteund door een delegatie  
* effectief politiek gezag en beslissingsbevoegdheid 
* komt bijeen op hogere niveaus – ministers van buitenlandse zaken, ministers van defensie, 
regeringsleiders – maar heeft hetzelfde gezag en dezelfde beslissingsbevoegdheid ongeacht het 
niveau waarop wordt vergaderd 19  
* komt minstens één keer per week bijeen, gewoonlijk onder voorzitterschap van de secretaris-
generaal van de NaVo

defensie Planningcommissie (defence Planning committee – dPc)  
* samengesteld uit permanente vertegenwoordigers 
* komt minstens twee keer per jaar bijeen op het niveau van de ministers van defensie 
* bespreekt de meeste defensie aangelegenheden en onderwerpen in verband met collectieve 
defensieplanning  
* met uitzondering van frankrijk (dat waarnemende rechten heeft) zijn alle NaVo-lidstaten in dit 
forum vertegenwoordigd  
het dpc geeft raad aan de militaire autoriteiten van de NaVo en heeft binnen de grenzen 
van zijn verantwoordelijkheden dezelfde functies en attributen en hetzelfde gezag als de raad. 
het werk van het dpc wordt voorbereid door een aantal ondergeschikte commissies met 
specifieke verantwoordelijkheden en vooral door de controlecommissie defensie (defence review 
committee), dat toezicht houdt op het strijdkrachten planningsproces (force planning process) 
binnen de NaVo en dat andere kwesties in verband met de geïntegreerde militaire structuur 
(integrated military structure) onderzoekt. 20

nucleaire Planninggroep (nPG)  
* samengesteld uit de ministers van defensie van lidstaten die deelnemen aan het defensie 
planningcomité 
* komt wanneer nodig bijeen op ambassadeursniveau en tot twee keer per jaar op het niveau van 
de ministers van defensie 
de Npg bespreekt een “breed scala van nucleaire beleidsthema’s, waaronder veiligheid, 
betrouwbaarheid en voortbestaan van atoomwapens, communicatie- en informatiesystemen, 
plaatsingskwesties en bredere vraagstukken van algemene zorg, zoals nucleaire wapenbeheersing 
en proliferatie. het nucleaire beleid van de alliantie wordt voortdurend geëvalueerd en beslissingen 
om het beleid te wijzigen of aan te passen in het licht van nieuwe ontwikkelingen, en om de 
planning- en overlegprocedures te verbeteren, worden gezamenlijk genomen”. 21

navo-kernwapenbeleid – illegaal, onverdedigbaar en onverantwoord
vervolg
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nPG High level Group (HlG) 
* belangrijk adviesorgaan voor de Npg 
* Voorgezeten door de amerikaanse onderminister van defensie voor internationale Veiligheid 
* samengesteld uit nationale beleidsmakers en deskundigen  
* komt verschillende keren per jaar bijeen 
de hlg komt bijeen om aspecten van het nucleaire beleid en de nucleaire planning en 
troepenmacht van de NaVo te bespreken, en aangelegenheden in verband met de veiligheid, 
betrouwbaarheid en het voortbestaan van kernwapens.

navo-ministers van Buitenlandse zaken  
* komen tot twee keer per jaar in formele zitting bijeen 
* komen ook bijeen met de leden van de euro-atlantische partnerschapsraad (euro-atlantic 
partnership council) en hun respectieve defensieministers 
* Nemen deel aan vergaderingen van de NaVo-rusland raad en NaVo-oekraïne raad

Geallieerde opperbevelhebber voor Europa (supreme allied commander Europe) 
de dagelijkse militaire taken worden uitgevoerd door het geallieerde commando, dat onder leiding 
staat van de geallieerde opperbevelhebber voor europa.

de navo Parlementaire vergadering (nato Parliamentary assembly – nPa) 
* onafhankelijk van de NaVo, vormt een schakel tussen de nationale parlementen en het 
bondgenootschap  
* bestaat uit 248 leden van de 26 NaVo-lidstaten en 59 parlementariërs van 13 
“geassocieerde” lidstaten  
* de nationale defensiecommissies benoemen gewoonlijk de deelnemers  
de Npa werd opgericht om ervoor te zorgen dat de nationale parlementen rekening zouden 
houden met de NaVo-doelen en -gedragsrichtlijnen bij de uitwerking van nationale wetgeving. 
de Vergadering telt een aantal commissies, subcommissies en werkgroepen die aanbevelingen 
opstellen voor de halfjaarlijkse plenaire zitting van de Vergadering, over zeer uiteenlopende 
kwesties die de NaVo aangaan. 

frankrijk – een bijzonder geval 
in 1966 kondigde president de gaulle het vertrek van buitenlandse troepen uit frankrijk en de 
terugtrekking van frankrijk uit de militaire plannings- en besluitvormingsstructuur van de NaVo 
aan. 

frankrijk behield zijn beslissingsbevoegdheid in de Noord-atlantische raad, draagt nog steeds bij 
aan de civiele en militaire budgetten van de NaVo en biedt incidenteel militaire ondersteuning 
voor NaVo-missies.
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navo-kernwapenbeleid – illegaal, onverdedigbaar en onverantwoord
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‘nuclear sharing’ verhindert 
onderhandelingen met rusland

de tactische kernwapens van de NaVo 
belemmeren pogingen om met rusland te 
onderhandelen over de vermindering van 
zijn kernwapens. de russische federatie 
heeft expliciet aangegeven niet bereid te 
zijn te onderhandelen over de vermindering 
van het aantal tactische kernwapens zolang 
de Verenigde staten kernwapens in europa 
hebben gestationeerd. de duizenden tactische 
(niet-strategische) kernwapens die rusland in 
1991 eenzijdig verklaarde te zullen vernietigen, 
zijn nog grotendeels intact. 

‘nuclear sharing’ zoekt rechtvaardiging

misschien wel het meest alarmerend is dat 
de NaVo op zoekt lijkt naar een nieuwe 
rechtvaardiging voor de NaVo kernwapens.

de NaVo wijst steeds meer naar het midden-
oosten als reden voor het handhaven van 
amerikaanse wapens in europa. deze nieuwe 
redenering vloeit voort uit het nucleaire beleid 
van de Verenigde staten en is buiten de NaVo 
om tot stand gekomen. tegelijkertijd heeft 
het echter grote invloed op de ontwikkeling 
van het NaVo-beleid. de strijd tegen het 
terrorisme en de “as van het kwaad” retoriek 
hebben inmiddels de aandacht op het midden-
oosten gevestigd, en het eerdere ervaringen 
hebben geleerd dat de Verenigde staten haar 
bondgenoten niet steeds ten volle raadpleegt 
wanneer ze nucleaire plannen maken.

bovendien zouden de pogingen van eu-landen 
om de nucleaire schaduw, die steeds meer over 
het midden-oosten trekt, tegen te houden 
geloofwaardiger zijn en meer succes hebben 
indien er zich geen amerikaanse kernwapens 
op europees grondgebied zouden bevinden. 
europese landen kunnen méér doen om 
de escalatie van een nucleaire crisis in het 
midden-oosten te voorkomen, maar momenteel 
worden de europese onderhandelingspogingen 
met iran ernstig ondermijnd door de dualiteit 
(die als hypocriet wordt gezien) in het 
nucleaire beleid van sommige europese landen. 
onderhandelingen over denuclearisatie van 
iran vanuit deze positie worden niet serieus 
genomen.
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de kracht van één navo-kernwapen

dit is Bayan BEisEnGaliEva, 15 jaar, afkomstiG uit sEmiPalatinsk, kazakHstan, EEn voormaliGE tEstGEBiEd voor kErnwaPEns. Bajan was zEs jaar oud 

toEn Bij Haar EEn HErsEntumor wErd ontdEkt. zE wErd GEoPErEErd in duitsland, maar HEt mocHt niEt BatEn. voriG jaar wErd oPniEuw EEn HErsEntumor 

vastGEstEld. momEntEEl krijGt zE cHEmotHEraPiE oP dE afdElinG oncoloGiE in HEt HosPitaal van sEmiPalatinsk in dE HooP dat dit GEnEzinG BrEnGt.

in dE PEriodE tussEn 1949 En 1989 wErd mEldinG GEmaakt van 498 kErnProEvEn diE wErdEn uitGEvoErd door dE sovjEtuniE. dEzE nuclEairE tEsts zorGdEn 

HoofdzakElijk in kazakHstan En siBEriË voor EEn GrootscHaliGE radioactiEvE BEsmEttinG. onGEvEEr 1,7 miljoEn mEnsEn wErdEn ErnstiG GEtroffEn 

door dE radioactiEvE stralinG. sinds HEt BEGin van dE kErnProEvEn wErd EEn dramatiscHE stijGinG vastGEstEld van HEt aantal kankErs, lEukEmiE, 

Hart- En vaatziEktEn, BEEndErziEktEn En kindErEn diE wErdEn GEBorEn mEt fysiEkE En mEntalE HandicaPs. in 1999 wErd dE rEGio door dE undP 

uitGEroEPEn tot ramPGEBiEd En wErd aanGEdronGEn oP GrootscHaliGE stEun aan dE PlaatsElijkE BEvolkinG. © roBErt knotH

Hoewel het gebruik van kernwapens misschien 
onvoorstelbaar is, is de mogelijkheid dat het alsnog gebeurt 
zeker denkbaar. Het gebruik van deze wapens wordt 
ondersteund door amerikaanse militaire strategen, met hun 
recente suggesties dat de amerikaanse B61-bommen van 
de navo mogelijk kunnen worden ingezet tegen iraanse 
nucleaire doelwitten. 
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de kracht van één navo-kernwapen vervolg

hieronder een indicatie van de gevolgen die het 
gebruik van één van deze wapens kan hebben. 

de amerikaanse NaVo-kernwapens zijn 
zwaartekrachtbommen, net als de bommen 
die vielen op hiroshima en Nagasaki, sommige 
met een gelijkaardige kracht terwijl andere 
minstens tien keer zo krachtig zijn. 

de effecten van de bommen op japan bieden 
een bruikbare, doch conservatieve indicatie van 
de fysieke en medische gevolgen, zelfs als maar 
één b61-kernbom zou worden gebruikt. 17

als een kernbom boven een stad ontploft komt 
een intense hitte vrij, ontstaan stormwinden 
en daalt radioactief stof neer (fall-out). de 
mate van verwoesting is afhankelijk van de 
afstand tot het centrum van de explosie, het 
epicentrum: hoe dichter bij het epicentrum, hoe 
groter de schade. 

alles in het epicentrum verdampt onmiddellijk 
door de hoge temperaturen. in hiroshima 
waren keramische tegels binnen een straal 
van 600 meter van ‘ground zero’ volledig 
gesmolten.

EPicEntrum 

(vuurBal)  

allEs vErdamPt

EXPlosiEGEBiEd 

(HittEGolf En 

scHokGolf) 
mEEstE dodEn  
door BrandwondEn, 
vallEndE  
BrokstukkEn En 
stralinG

BuitEn 

EXPlosiEGEBiEd 

slacHtoffErs  

door Brand En 

stralinG

BuitEn HEt GEBiEd 

dirEct GEtroffEn 

door dE EXPlosiE 
meeste slachtoffers 

door laNgetermijN 

gezoNdheidseffecteN.
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buiten het epicentrum vallen de meeste 
slachtoffers als gevolg van brandwonden, 
verwondingen door rondvliegend puin van 
gebouwen die instorten door de drukgolf, en 
door acute blootstelling aan hoge straling. 

de meeste mensen die in hiroshima en 
Nagasaki binnen één kilometer van ‘ground 
zero’ niet werden gedood door de explosie 
en/of brandwonden, stierven als gevolg van 
stralingsziekte. acute stralingseffecten hielden 
tot vier maanden na het bombardement aan. 
kenmerkende symptomen van stralingsziekte 
zijn bloedingen, diarree, haarverlies, laesies 
achter in de mond, rotting en verzwering van 
het tandvlees, onderhuidse bloedingen, braken, 
misselijkheid en koorts. 

op de langere termijn kan radioactief stof 
benedenwinds van elke kernexplosie neerdalen. 
de radioactieve neerslag wordt vervolgens 
ingeademd of komt in het lichaam terecht 
door het eten of drinken van besmet voedsel 
of water. in hiroshima viel “zwarte regen” 
(radioactieve neerslag) van het noorden tot 
het westen van ground zero. deze regen was 
kleverig en mensen dachten dat het olie was. 
overal waar de regen was gevallen bleef een 
zwart druppelpatroon zichtbaar. 

de langetermijneffecten van straling zijn oa. 
verschillende vormen van kanker, met name 
lymfkliergezwellen en schildklierkanker, 
en misvormingen bij kinderen van wie de 
moeders blootgesteld werden aan straling. het 
voorkomen van leukemie onder overlevenden 

blijkt evenredig te zijn aan de stralingsdosis 
waaraan iemand is blootgesteld. bovendien 
is het risico van leukemie groter naarmate 
een persoon jonger was ten tijde van de 
blootstelling. het aantal personen waarbij 
leukemie werd vastgesteld, bereikte ongeveer 
zeven tot acht jaar na de blootstelling een 
piek. 18

in hiroshima vonden 80.000 van de circa 
250.000 inwoners direct de dood. eind 1945 
waren naar schatting nog eens 60.000 mensen 
overleden. en ook vandaag sterven mensen nog 
steeds als gevolg van deze nucleaire aanval.

volgens de 
stad Hiroshima 
bedraagt op 6 
augustus �004 het 
totale dodental 
als gevolg van 
de atoombom 
��7.06�, en 
wonen er nog 
�70.000 hibakusha 
(slachtoffers van 
de atoombom) in 
japan.
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tijd voor verandering

als hen wordt gewezen op de aanwezigheid 
van amerikaanse kernwapens op het 
grondgebied van navo-landen roepen 
de Europeanen massaal op tot de 
verwijdering van deze wapens. dit sluit 
aan bij internationale oproepen tot de 
verwijdering van kernwapens. 

de navo lijdt echter aan een gebrek aan 
democratie. de plaatsing en handhaving 
van amerikaanse kernwapens heeft 
plaatsgevonden zonder overleg met, of 
instemming van, de burgers die worden 
getroffen door de aanwezigheid van deze 
wapens. Gedurende de geschiedenis van de 
navo hebben burgers in Europa en andere 
delen van de wereld inventieve manieren 
gevonden om informatie te vergaren over 
de nucleaire gevaren en om hun onvrede 
met het onderliggende beleid te uiten (zie 
bijlage). de bevolking blijft aandringen op 
de verwijdering van de resterende wapens. 
uit een opiniepeiling van mei �005 blijkt 
dat een ruime meerderheid van de duitsers 
(76%), over het gehele politieke spectrum, 
wil dat amerikaanse kernwapens uit 
duitsland verdwijnen.

uit recente voorbeelden van de heersende 
politieke opinie blijkt de toenemende 
aandacht voor de navo wapens in Europa. 
zo zijn er verklaringen van nPv-lidstaten 
tijdens de nPv toetsingsconferentie 
in mei �005, �� en parlementaire vragen 
(in duitsland, België en nederland) 
naar aanleiding van het rapport van de 
amerikaanse natural resources defense 
council over navo-kernwapens in Europa. 

Een unanieme resolutie in de Belgische 
senaat, een resolutie in de Belgische 
kamer van volksvertegenwoorders �� en 
een voorgestelde resolutie van het duitse 
parlement �4 roepen op tot de verwijdering 
van amerikaanse kernwapens. 

in januari �006 presenteerde de duitse 
parlementspartij die linken een resolutie �5 
die oproept tot de terugtrekking van 
amerikaanse kernwapens uit duitsland. 
die linken stuurde de regering ook een 
lijst met �8 vragen over de status van 
kernwapens in duitsland. �6

in �005 verwerpt Belgisch sp.a-
volksvertegenwoordiger dirk van der 
maelen in een vrije tribune resoluut de 
amerikaanse kernwapens en de bijhorende 
kernwapenpolitiek. de gehandhaafde 
aanwezigheid van amerikaanse 
kernwapens ondermijnt het Europese 
streven naar wereldwijde non-proliferatie, 
zoals we zien bij de franse, duitse en 
Britse inspanningen om te voorkomen dat 
iran een kernmacht wordt. “Europa moet 
het goede voorbeeld geven en beginnen 
met het verwijderen van kernwapens van 
het Europese continent.” �7

Europese regeringen van navo-landen 
hebben een directe rol bij het vormgeven 
van het navo-beleid en kunnen dit 
beleid veranderen. Het is duidelijk dat de 
beslissing om amerikaanse kernwapens 
van de Europese bodem te verwijderen van 
de Europeanen zelf moet komen.



safe? |  �5

1 |

 
� |

 
 

� |  

 
 

4 | 

 
5 |

 
 
 
 

6 |

 

7 |

 
 

8 |

 
 
 
 
 
 

9 |

 
 
 
 
 

10 |

 
11 |

 
 

1� |

 
1� |

14 |

 
 

15 |

 
16 |

 
 

17 |

 
 
 
 

18 |

 
19 |

 
�0 |

�1 |

�� |

�� |

�4 |

 
�5 |

�6 |

�7 |

©
 d

r
E

a
m

s
t

im
E

.c
o

m

EEn toEkomst 
zondEr 
nuclEairE 
risico’s
Waarom NaVo-kerNWapeNs 
uit europa moeteN 
VerdWijNeN

james appathurai – NaVo-woordvoerder, background briefing, march 2006 
http://www.nato.int/docu/speech/2006/s060317a.htm.

kurt Volker, amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken voor europese 
en euraziatische onderwerpen. toespraak op de Naval postgraduate school, 
monterey, Vs, 28 maart 2006. http://www.state.gov/p/eur/rls/rm/63860.htm.

paragraaf 62 van het strategisch concept van de alliantie, goedgekeurd door de 
staatshoofden en regeringsleiders op de top van de Noord-atlantische raad in 
Washington op 23 en 24 april 1999  
http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-065e.htm.

het brookings instituut op  
http://www.brook.edu/fp/projects/nucwcost/palomares.htm.

sedat gunec, “al-Qaeda planned missile attack on incirlik 
air base” 19 februari 2006, http://www.zaman.com/
?bl=national&alt=&trh=20060219&hn=29945. 
“al Qaeda’s New front – belgium” pbs frontline, 30 september 2003,  
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/front/map/be.html. 

paragraaf 46 van het strategisch concept van de alliantie, goedgekeurd door de 
staatshoofden en regeringsleiders op de top van de Noord-atlantische raad in 
Washington op 23 en 24 april 1999  
http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-065e.htm.

final communiqué van de ministeriële Vergadering van het defensie 
planningcommissie en de Nucleaire planninggroep, brussel, 9 juni 2005  
http://www.nato.int/docu/pr/2005/p05-075e.htm.

Verdrag inzake de non-proliferatie van kernwapens, artikel ix, deel 3 
dit Verdrag treedt in werking na bekrachtiging door de depotregeringen en 
veertig andere landen die dit Verdrag hebben ondertekend en de neerlegging van 
hun akten van bekrachtiging. Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder 
een kernmacht verstaan een land dat vóór 1 januari 1967 een kernwapen of een 
ander nucleair explosiemiddel heeft vervaardigd of tot ontploffing heeft gebracht.

citaat uit het duits “deutschland erlange “weder im frieden noch im 
Verteidigungsfall jemals eine Verfügungsgewalt über Nuklearwaffen”.” ein rest 
von eiszeit; Warum auf einem fliegerhorst in der eifel noch immer us-soldaten 
über bomben wachen, die vom kalten krieg übrig geblieben sind; die letzten 
amerikanischen atomwaffen in deutschland: Was liegt in büchel alles unter 
tage? birk meinhardt, süddeutsche zeitung, 16 december 2005.

citaat defense science board: future strategic strike forces, Washington, 
februari 2004, p.5-13f.

otfried Nassauer, “Nuclear Weapons in europe – a Question of political Will: a 
policy Note prepared for greenpeace germany” (bits policy Note 05.4, juni 
2005). http://www.bits.de/public/policynote/pn05-4.htm. 

“spiegel interview with us secretary of defense donald rumsfeld”, 31 oktober 
2005 http://service.spiegel.de/cache/international/0,1518,382527-2,00.html. 

http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/nss2006.pdf 

hans m. kristensen voor de federation of american scientists, global strike 
plan, a chronology of the pentagon’s New offensive strike plan, 15 maart 
2006 http://www.nukestrat.com/us/stratcom/gschron.htm.

the iraN plaNs, Would president bush go to war to stop tehran from 
getting the bomb? door seymour m. hersh, New yorker ,7 april 2006.

u.s. is studying military strike options on iran, author, 9 april 2006.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/04/08/
ar2006040801082_2.html

het volgende overzicht van de effecten van kernwapens is direct ontleend aan de 
methodologie ontwikkeld en beschreven door m.V. ramana in bombing bombay? 
effects of Nuclear Weapons and a case study of a hypothetical explosion, 
ippNW global health Watch report Number 3 (international physicians for 
the prevention of Nuclear War, 1999).

effects of a-bomb radiation on the human body 1992, ed. hiroshima 
international council for medical care of the radiation-exposed, bunkodo.

NaVo-handboek, hoofdstuk 7 “beleid en besluitvorming” http://www.nato.int/
docu/handbook/2001/hb070101.htm. 

NaVo-handboek, hoofdstuk 7, zie hierboven.

NaVo-handboek, hoofdstuk 7, zie hierboven.

http://www.reachingcriticalwill.org/legal/npt/revcon05/gdstatements/index.html.

13 juli 2005, http://www.dekamer.be/flWb/pdf/51/1545/51k1545007.pdf. 

13 april 2005, http://www.nukestrat.com/us/afn/germany_
fdpresolution041305.pdf. 

http://dip.bundestag.de/btd/16/004/1600448.pdf. 

http://www.nukestrat.com/us/afn/germany_questions012006.pdf. 

de standaard, vrije tribune van dirk Van der maelen, “daar komen de 
mininukes”, september 2005. http://www.standaard.be/artikel/detail.
aspx?artikelid=gkliadsf

voEtnotEn

minsk, wit-rusland. mikHail En vladimir, (16) zijN tWeeliNgbroers. 

mikhail Werd geboreN met eeN Vorm VaN hydrocefalus (Waterhoofd), 

eN Vladimir met leerstoorNisseN. huN Vader eN moeder WareN allebei 

teWerkgesteld iN de besmette gebiedeN die het ergst WareN getroffeN 

door de tsjerNobyl-ramp. © roBErt knotH
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Vanaf de luchtmachtbasis kleine brogel kunnen 
amerikaanse gevechtspiloten op bevel van de 
amerikaanse president nucleaire opdrachten 
uitvoeren, en dit zonder enige goedkeuring 
van de belgische regering. dat is de pijnlijke 
waarheid achter de nauwelijks verhullende 
juridische en technische argumenten die NaVo-
functionarissen aandragen om het NaVo-
principe van ‘nuclear sharing’ te verdedigen. 

in de praktijk betekent ‘nuclear sharing’ 
dat de NaVo aan belgië zowel de politieke 
mechanismen als de technische opleiding 
levert om een rol te spelen bij het aanrichten 
van een nucleaire holocaust. belgië biedt 

inlEidinG kernbommen droppen op bevel 
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onderdak aan kernwapens van de Verenigde 
staten en belgische piloten worden opgeleid 
en getraind om met deze wapens te vliegen 
en ze te droppen. critici van nuclear sharing 
stellen dat dit betekent dat het gezag over de 
wapens van een kernwapenstaat (Vs) wordt 
overgedragen aan een niet-kernwapenstaat 
(belgië), wat een inbreuk betekent op het non-
proliferatieverdrag (NpV). 1 het tegenargument 
ter verdediging van het NaVo-beleid is dat 
de wapens onder het gezag van de Vs blijven 
tot de beslissing wordt uitgevoerd om ze te 
gebruiken. dat zou gebeuren in oorlogstijd en 
dan is – volgens de voorstanders van nuclear 
sharing – het NpV niet van toepassing. de 
logische conclusie van dit argument is dat 
belgische piloten in oorlogstijd worden geacht 
om te handelen als werktuigen van het beleid 
van de NaVo, gehoorzaam bevelen opvolgend 
om kernbommen te gooien, in plaats van 
te handelen als individuen met een morele 
beoordelingscapaciteit. 

de belgische regering heeft steeds geaarzeld en 
getwijfeld om het nucleaire beleid van de NaVo 
in vraag te stellen, ondanks een aantal recente 
parlementaire resoluties die oproepen tot het 
terugtrekken van de amerikaanse kernwapens 
en ondanks de uitdrukkelijke wens van de 
belgische bevolking. het democratische deficit 
van de NaVo laat zich ook in belgië voelen, 
waar burgers genoodzaakt zijn hun toevlucht 
te nemen tot creatieve en soms onorthodoxe 
middelen om zich enerzijds te informeren 
over de nucleaire bedreiging die van hun land 
uitgaat en anderzijds om hun verzet hiertegen 
kenbaar te maken.

BElGiË
klEinE BroGEl
20 kerNWapeNs
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kleine brogel is een belgische luchtmachtbasis 
in het noordoosten van belgië, ten noorden 
van de stad hasselt. de basis ligt dicht bij 
de Nederlandse grens en strekt zich uit 
over een oppervlakte van 450 hectare. het 
is de oorspronkelijke en enig overblijvende 
kernwapenbasis die de Verenigde staten in 
belgië gebruiken. de b61-kernbommen in 
europa zitten opgeborgen in een ‘Weapon 
storage and security system’ (Ws3), een 
systeem voor de opslag van kernwapens 
dat uniek is voor europa. door middel 
van het Ws3-systeem is het mogelijk de 
wapens op elke basis ondergronds op te 
slaan in wapenopslageenheden (Weapons 
storage Vaults – WsV). deze bevinden zich 
in de afzonderlijke beschermende hangars 
(protective aircraft shelters – pas), die 
ook de vliegtuigen herbergen die de bommen 
moeten droppen. 2 in 11 ondergrondse 
eenheden kunnen tot 44 kernwapens worden 
opgeslagen. Volgens schattingen herbergt 
kleine brogel momenteel echter 20 b61-
bommen, allemaal bestemd om door belgische 
piloten te worden gedropt met belgische f-16 
a/b-toestellen.

vliegbasis kleine Brogel �: 

* �0 navo-kernwapens – type B61 
* Explosiekracht: tussen 0,3 en 170 kiloton 
* Eenheid: 10de tactische Wing 
* typevliegtuig: belgische f-16 a/b 
* munitie ondersteuningseenheid:  
 701 muNss 
* wapenopslageenheden (wsv): 11

kernwapens in de achtertuin: kleine Brogel

het vliegveld van kleine brogel werd 
operationeel in maart 1945. in april 
arriveerden de eerste eskaders, waarna er 
nog vele andere volgden. 4 kleine brogel 
werd officieel in gebruik genomen in 1953 
en de eerste kernwapens werden in november 
1963 in belgië gestationeerd. 5 in 1981 werd 
het belgische 23ste luchtmachteskader het 
eerste niet-amerikaanse eskader dat met f-16 
gevechtsvliegtuigen vloog. sinds 1984 kreeg dit 
smaldeel een nucleaire rol toebedeeld.

het “maintenance squadron” 
(onderhoudseskader) was de eerste 
amerikaanse eenheid met een 
gevechtsopdracht in belgië sinds het einde 
van de tweede Wereldoorlog. deze militairen 
hadden de opdracht om de voorraad 
kernwapens op de basis in ontvangst te nemen, 
op te slaan, te onderhouden en na te kijken. 
kleine brogel is momenteel ook de thuishaven 
van de tactische fighterbomber Wing (het 
31ste en 349ste smaldeel, onderdeel van 
de 10de Wing 6), het deel van de belgische 
luchtmacht dat onder NaVo-commando 
staat. deze luchtgevechtseenheid draagt de 
verantwoordelijkheid voor en is opgeleid om 
met de betreffende f-16’s te vliegen. zij neemt 
regelmatig deel aan oefeningen voor het laden 
en het gebruik van kernwapens. 
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de wapens die in kleine brogel zijn opgeslagen, 
zijn van het type b61, modellen 3, 4 en/of 
10, een heel moderne ‘vrije val bom’ met vier 
instelbare explosieniveaus tussen 0,3 en 170 
kiloton. daardoor hebben sommige b61-types 
tot minstens 10 keer de verwoestende kracht 
van de atoombom op hiroshima (12,5 kiloton). 
al deze kernwapens staan onder het toezicht 
van ongeveer 110 amerikaanse soldaten 
van het 52ste munitions support squadron 
(muNss). 

hoewel het geen evidentie is om officieel 
de aanwezigheid van de kernwapens in 
kleine brogel bevestigd te krijgen, houdt 
deze basis zowel de infrastructuur als het 
personeel dag en nacht klaar – zeven dagen 
per week – om amerikaanse kernwapens en 
de belgische f-16’s onder te brengen. uit 
mondelinge communicatie tussen belgische 
burgers en soldaten op de basis blijkt echter 
dat de bommen wel degelijk aanwezig zijn. 
dergelijke gesprekken en de inspectie van de 
basis door burgers, evenals het inkijken van 
legerdocumenten uit onbekende bronnen, zijn 
de middelen die de burgers gebruiken om 
het democratische deficit van de NaVo te 
compenseren. zo hebben ze kunnen vaststellen 
waar de kernwapens hoogstwaarschijnlijk 
worden gestockeerd en welke rol die vandaag 
spelen, en zijn ze ook op de hoogte van enkele 
van de veiligheids- en beschermingsmaatregelen 
die er gelden: 7 

kernwapens in de achtertuin: kleine Brogel vervolg

tijdens de koude oorlog stonden 
er voortdurend een of twee f-16’s, 
uitgerust met kernkoppen, klaar om 
onmiddellijk op te stijgen. Het verschil 
tussen vrede en de volledige vernietiging 
van onze planeet bedroeg toen amper een 
15-tal minuten. nu lopen de soldaten er 
iets meer ontspannen rond.

de 11 versterkte hangars in dit deel 
van de basis zijn uitgerust met 11 
wsv’s (weapon storage vaults). 
in dit deel kan men tamelijk vrij 
rondwandelen en hier zal men over het 
algemeen vooral Belgische in plaats van 
amerikaanse soldaten ontmoeten. Bij 
het binnendringen in een van de hangars, 
loopt men wel het risico dat er eerst 
wordt geschoten en pas daarna vragen 
worden gesteld. de omgeving van de 
wsv’s wordt ook electronisch bewaakt, 
onder andere met infraroodsensoren.

 de Europese bases met amerikaanse 
kernwapens worden regelmatig 
geïnspecteerd – niet om bewijzen van 
oorlogsmisdaden te verzamelen of om 
het naleven van het nPv te controleren, 
maar om na te gaan of de basis klaar 
is voor het gebruik van kernwapens. 
Een van deze inspecties is de jaarlijkse 
tacEval, of tactische Evaluatie-
oefening, waarbij de aanvalcapaciteit van 
de Belgische piloten wordt getest en de 
veiligheidsnormen worden gecontroleerd. 
Het inspectiedocument besteedt zowel 
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aandacht aan de veiligheidsprocedures 
die het amerikaanse munss-eskader als 
de Belgische militairen in acht nemen. Er 
waren complimenten voor de kennis van 
de Belgische piloten met betrekking tot 
het wapensysteem en voor het gebruik 
van militaire waakhonden. Het Belgische 
leger werd wel verzocht om iets minder 
achteloos om te gaan met de munitie. 
deze opmerking had betrekking op een 
incident waarbij munitie in een open 
vliegtuighangar was blijven staan. En dat 
was volgens het amerikaanse leger iets 
te riskant. 

dankzij deze informatie hoeven we niet 
langer acht te slaan op de surrealistische 
bochten van de Belgische regering met 
betrekking tot de aanwezigheid van 
kernwapens in kleine Brogel. Het valt 
niet te ontkennen dat daar kernbommen 
aanwezig zijn. Het debat moet zich nu 
toespitsen op een essentiëler onderwerp. 
zoals bijvoorbeeld wat de mogelijke 
bedoeling van deze obscene wapens kan 
zijn. is het Belgische defensiebeleid 
niet bezig met de voorbereiding van 
oorlogsmisdaden? is er één politicus die 
ons kan bewijzen dat we veiliger zijn met 
deze bommen dan zonder? 

verleidelijk voor terroristen

een van de gevaren die schuilt in de 
aanwezigheid van kernwapens op belgische 
bodem is dat zij aantrekkelijk kunnen zijn voor 
terroristen. dit is geen hypothetisch risico. op 
30 september 2003 veroordeelde een belgische 
rechtbank Nizar trabelsi, een voormalig 
tunesisch profvoetballer die “moslim militant 
was geworden”, tot tien jaar gevangenisstraf 
omdat hij een zelfmoordaanslag op de 
NaVo-luchtmachtbasis in kleine brogel had 
beraamd. 8 hij was meer bepaald van plan 
geweest om met een autobom kleine brogel 
binnen te rijden en tijdens het proces bekende 
hij dat hij optrad als zelfmoordchauffeur van al 
Qaeda.
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Politieke context

de voorbije jaren hebben belgische burgers 
en bezorgde parlementsleden vragen gesteld 
over de kernwapens in kleine brogel. de 
“manoeuvres” van de belgische regering om 
het antwoord op deze vragen te omzeilen 
“waren een van de meest surrealistische 
voorbeelden van politieke cultuur die we ooit 
hebben gezien.” 9 hoewel het NaVo-beleid erin 
bestaat de aan- of afwezigheid van kernwapens 
“te bevestigen noch te ontkennen”, is hun 
aanwezigheid in kleine brogel “het slechtst 
bewaarde publieke geheim in belgië.” 

zo bevestigde de belgische stafchef van de 
luchtmacht luitenant-generaal g. Vanhecke 
op een onbewaakt moment dat er in europa 
een aantal amerikaanse kernwapens zijn 
gestationeerd en dat belgië een rol vervult in 
de nucleaire taken van de NaVo. de belgische 
eerste minister guy Verhofstadt hecht veel 
belang aan openheid, maar toch heeft hij de 
aanwezigheid alleen maar bevestigd aan een 
handvol parlementsleden. als reactie op vragen 
naar controle door het publiek formuleerde 
Verhofstadt een voorstel dat aanvaardbaar 
was voor de NaVo: de leiders van alle 
democratische partijen in de belgische kamer 
van Volksvertegenwoordigers, of een persoon 
die door hen is aangeduid, zouden informatie 
over dit onderwerp kunnen krijgen. maar eerst 
moest de NaVo verklaren dat deze personen 
‘safe’ waren. bovendien werd gedreigd met 
zware gevangenisstraffen voor politici die 
zouden onthullen wat er was besproken. een 
Ngo stelde het zo: 10

dit is eigenlijk het parlementaire 
onderzoek op zijn kop gezet: de navo 
controleert het parlement, zodat de 
organisatie kan beslissen wie haar de 
wet voorschrijft. Het parlementaire 
onderzoek, dat de basis vormt van 
onze democratie, vormt een zodanige 
bedreiging voor de navo dat zij zichzelf 
op deze manier moet beschermen. als 
de waarheid zou worden onthuld aan het 
publiek, zou dat het einde betekenen 
van een van de fundamentele waarden 
waarmee de navo haar eigen bestaan 
heeft verdedigd.
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recente politieke ontwikkelingen in België

* �1 april �005:  
de belgische senaat eist via een resolutie inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening de 
terugtrekking van de amerikaanse kernwapens uit europa. 11

* �6 mei �005: 
de belgische minister van defensie andré flahaut verklaart in het parlement dat duitsland geen 
contact heeft opgenomen met belgië over de toekomst van de amerikaanse kernwapens in europa 
en dat het punt niet op de agenda staat voor de eerstkomende NaVo-vergadering in juni.

* 1� juli �005: 
Via een herwerkte resolutie inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening vraagt ook de 
belgische kamer van Volksvertegenwoordigers een terugtrekking van de NaVo-kernwapens. 12

* �9 september �005: 
in een opiniestuk in de krant de standaard verwerpt het belgische parlementslid dirk van der 
maelen (sp.a) de amerikaanse kernwapens en de bijhorende kernwapenpolitiek en vraagt hij de 
terugtrekking van de amerikaanse kernwapens uit europa. 

Bron: the Nuclear information project http://www.nukestrat.com/us/afn/NaVo.htm 
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Publieke opinie

de kwestie van de amerikaanse kernwapens 
op belgische bodem komt zelden in het nieuws, 
tenzij er een NaVo-vergadering plaats vindt 
of als er een protestactie wordt gehouden. 
uit discussies met belgische burgers ontstaat 
de indruk dat er niet langer een kritische 
woedende massa bestaat zoals dat vroeger 
wel het geval was. een hele generatie is 
intussen opgegroeid met de wetenschap dat 
de kernwapens er zijn. de meeste journalisten 
lijken ervan uit te gaan dat alles al eerder 
is gezegd en geschreven. de aanwezigheid 
van de wapens kan niet langer een shock 
veroorzaken, hoewel de vernietigende capaciteit 
van de wapens toch schokkend genoeg is. (zie 
“Nucleaire scenario’s” in deel 1.)

maar wanneer er een publieke actie 
plaatsheeft om te protesteren tegen het feit 
dat belgië onderdak biedt aan amerikaanse 
kernwapens, lukt het wel om daarmee het 
publiek verzet tegen deze wapens op te wekken 
en uit te drukken. Wanneer dergelijke acties 
plaatsvinden, kunnen zij niet alleen rekenen 
op de deelname van burgers, maar ook van 
burgemeesters en parlementsleden uit het hele 
land.

de belgische campagne “bomspotting” 
organiseert van tijd tot tijd acties die 
honderden aanhangers op de been brengen. 
zo namen 13 op 27 november 2004 honderden 
mensen uit heel belgië deel aan de actie 
“iedereen bomspotter”, die was georganiseerd 
door bomspotting en het forum voor 
Vredesactie. er werden bijna 1.000 klachten 
tegen de aanwezigheid van kernwapens in 
belgië ingediend. Van brugge en diksmuide 
tot luik en van antwerpen via brussel tot 
bergen brachten mensen in meer dan 50 
steden en dorpen over het hele land een 
bezoek aan het plaatselijke politiekantoor 
om een officiële klacht in te dienen tegen de 
aanwezigheid van kernwapens in belgië. in 
geel diende de burgemeester als eerste een 
klacht in. in houthalen-helchteren was het 
politiekantoor speciaal open op zaterdag 
om de klachten te behandelen. in gent hield 
een groep van 80 mensen een luidruchtige 
en kleurrijke optocht door het stadscentrum 
op weg naar het politiekantoor. in luik riep 
provincieraadslid murielle frenay zichzelf 
ook uit tot “bomspotter.” Verscheidene leden 
van het Vlaamse parlement namen aan de 
actie deel, samen met leden van het federale 
parlement. gemeenteraadsleden uit een groot 
aantal steden dienden allemaal een klacht in 
tegen de illegale kernwapens en het illegale 
kernwapenbeleid van belgië en de NaVo. 
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het was de tweede keer dat er massaal klacht 
werd ingediend tegen de aanwezigheid van 
kernwapens in het land. de voorbije jaren zijn 
al duizenden klachten ingediend. bomspotting 
zegt daarover het volgende: 14 

Het gerecht heeft niet gereageerd en 
weigert deze misdaden te onderzoeken. 
daarom omvatte de klacht ook een 
tweede deel. omdat de regering haar 
illegale kernwapenbeleid niet heeft 
stopgezet, delen wij mee dat wij van 
plan zijn om onze verantwoordelijkheid 
als burgers op te nemen om een eind 
te maken aan de misdaden. wij zijn 
allemaal “Bomspotters.” wij zijn liever 
verantwoordelijk voor het voorkomen 
van misdaden tegen de menselijkheid 
dan dat wij onze ogen sluiten voor dit 
criminele beleid.

in april 2005 15 namen ongeveer 1000 
bomspotters deel aan een massale 
burgerinspectie van de NaVo-kernwapens. 
de actie bestond uit gelijktijdige activiteiten 
aan het NaVo-hoofdkwartier in brussel, 
aan de shape (het militaire hoofdkwartier 
van de NaVo) in bergen en op de 
luchtmachtbasis van kleine brogel. er was 
ook een onaangekondigde inspectie van een 
satellietbasis van de NaVo in gooik die 
betrokken is bij de communicatie tussen deze 
bases. 

actievoerders van greenpeace uit de zes 
NaVo-landen die de 480 amerikaanse 
kernwapens in europa herbergen (belgië, 
duitsland, italië, Nederland, turkije en het 
Verenigd koninkrijk) waren eveneens aanwezig. 
er namen ook andere actievoerders deel uit 
finland, zweden, estland, spanje, portugal, 
Nigeria en frankrijk. 

de inspectie was bedoeld om de werking van 
de NaVo-kernwapens praktisch te verhinderen, 
door zich te richten op de bases in belgië die 
een rol spelen in het plaatsen, het bevel, de 
controle en de communicatie inzake de NaVo-
kernwapens. in totaal werden ongeveer 500 
mensen gearresteerd (200 in kleine brogel, 
120 aan de NaVo, 130 aan de shape en 
20 in gooik). de actievoerders wezen op het 
verband tussen hun actie en inspanningen 
op internationaal vlak, zoals de acties voor 
een wereldwijde nucleaire ontwapening en 
de huidige pogingen om te verhinderen dat 
iran de middelen verwerft om kernwapens te 
ontwikkelen. zij stelden dat het nodig is de 
kwestie van de kernwapens in eigen land aan 
te pakken als een onderdeel van de wereldwijde 
ontwapening en wezen erop dat het hypocriet 
is te vragen dat iran zijn nucleaire ambities 
terugschroeft (ongeacht of die leiden tot 
de productie van wapens of niet) wanneer 
europese landen zelf onderdak bieden aan 
amerikaanse kernwapens.
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Nicky davies van greenpeace international, 
dat de actie ondersteunde, stelde: “op een 
moment dat belangrijke NaVo-landen zoveel 
inspanningen doen om iran ervan te overtuigen 
zijn nucleaire ambities te laten varen, zou 
het hypocriet zijn als de NaVo niet hetzelfde 
zou doen”. zij voegde er nog aan toe: “Wij 
maken deel uit van een groeiende beweging van 
mensen die zullen doorgaan met deze inspecties 
van nucleaire sites, om te getuigen en om 
aandacht te vragen voor deze misdaden tot de 
wereld vrij is van kernwapens.” 

de belgische actievoerders blijven de politieke 
ontwikkelingen in verband met de NaVo-
kernwapens opvolgen en leveren kritiek op de 
regering omdat zij niet reageert op verzoeken 
om iets te ondernemen. tevens volgen zij de 
commentaren op belangrijke internationale 
ontwikkelingen en de informatieverstrekking 
in verband met ruimere kwesties, zoals de 
illegaliteit van het dreigen met of het gebruiken 
van kernwapens. toen de duitse ministers van 
buitenlandse zaken en defensie in mei 2005 
aangaven dat zij van plan waren het onderwerp 
van de NaVo-kernwapens in europa aan te 
kaarten, voerden belgische activisten actie om 
de deelname van belgië te ondersteunen: 16 

de eerste stap die de Belgische regering 
kan zetten, is duidelijk: vragen dat de 
terugtrekking van de kernwapens op 
de navo-agenda wordt geplaatst. de 
Belgische parlementsleden hebben daar 
al hun steun voor betuigd. de senaat en 
de kamer van volksvertegenwoordigers 

hebben inmiddels allebei resoluties 
goedgekeurd die dit verzoek steunen.

de duitse regering leek net zo bereid 
om dit punt op de agenda te zetten. 
onze e-mailactie in juni riep de 
Belgische regering op om dit voorstel 
te steunen. op veertien dagen tijd 
stuurden bijna duizend mensen een 
e-mail aan de betrokken ministers. 
tijdens de navo-top van 9 juni �005 in 
Brussel demonstreerden mensen van de 
Bomspotting-campagne aan de ingang 
van het navo-hoofdkwartier met de 
boodschap “ministers, doe uw werk: 
ontwapen”. andré flahaut, de Belgische 
minister van defensie, beweert dat hij 
dit voorstel niet heeft gehoord of gezien. 
maar uit parlementaire vragen in andere 
navo-landen blijkt duidelijk dat de 
ministeries voor defensie overleg hebben 
gepleegd over een mogelijk voorstel, 
op diplomatiek niveau. Blijkbaar laten 
de andere navo-lidstaten, waaronder 
België, duitsland op dit punt in 
de kou staan. de duitse minister 
heeft het onderwerp niet officieel 
aangebracht tijdens de top van de navo-
defensieministers begin juni, maar bracht 
alleen verslag uit van de discussies in 
duitsland. Het is niet duidelijk of dit 
initiatief na de verkiezingen in duitsland 
zal worden voortgezet. 
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intussen blijven wij de Belgische 
regering onder druk zetten om dergelijke 
initiatieven te steunen en ook eigen 
voorstellen in te dienen. we houden jullie 
op de hoogte. 

een recente actie van bomspotting heeft 
nog een wettelijk staartje gekregen. bij wijze 
van politieke parodie hield bomspotting op 
24 november 2005 een persconferentie op 
het belgisch ministerie van buitenlandse 
zaken, waarop het aankondigde dat minister 
van buitenlandse zaken karel de gucht, die 
zichzelf “irrelevant had gemaakt in het debat 
over de kernwapens”, zou worden vervangen 
door een interim-comité dat zou vragen dat de 
terugtrekking van de amerikaanse kernwapens 
uit europa op de agenda van de komende 
NaVo-top zou worden gezet. begin december 
werd een van de bomspotters gearresteerd 
en beschuldigd van vervalsing van geschreven 
documenten, vervalsing van informatie, 
lidmaatschap van een criminele groep en 
optreden in een openbaar gebouw. 

de bomspotters brachten hun aangekondigde 
beleid “in actie” door faxen te sturen in 
naam van het interim-comité aan de NaVo-
ambassadeurs, met de aankondiging dat 
de kwestie op de agenda van de volgende 
vergadering zou worden geplaatst. zij maakten 
ook een nepwebsite van het ministerie van 
buitenlandse zaken waarop dezelfde informatie 
werd gegeven. de bomspotters stelden dat zij 
handelden om de resoluties te laten naleven die 
waren goedgekeurd door de belgische kamer 
van Volksvertegenwoordigers en de senaat, die 

de regering hebben gevraagd om initiatieven te 
nemen om dit punt ter sprake te brengen. het 
forum voor Vredesactie, de organisatie achter 
bomspotting, meent dat het nog nooit eerder 
is gebeurd dat bomspotters “zijn gearresteerd 
om de wil uit te voeren van het belgische 
parlement.” 17

een ander voorbeeld van creatieve expressie 
om het democratische deficit van de NaVo te 
compenseren was de actie van abolition 2000 
belgië samen met een groep van belgische 
parlementsleden en belgische ‘mayors for 
peace’. zij wilden een bezoek brengen aan het 
kantoor van de eerste minister op 12 januari 
2006, net voor de geplande ontmoeting van de 
amerikaanse president bush en de belgische 
premier guy Verhofstadt in Washington. de 
belgische delegatie maakte een grote doos 
belgische pralines klaar, bedoeld voor president 
bush en de belgische regering. op de doos 
stond te lezen: “zeg het met chocolade aan 
president bush: ‘kernwapens weg uit europa’, 
veel liefs uit belgië.”

een bijzondere vermelding verdienen de 
‘mayors for peace’ in belgië. het wereldwijde 
netwerk van ‘mayors for peace’ werkt op 
international vlak aan bewustmaking rond het 
afschaffen van kernwapens en zet zich in voor 
een duurzame wereldvrede. dankzij ernstige 
inspanningen en intensief campagnewerk van 
de belgische Ngo Voor moeder aarde samen 
met de Vredesambtenaar van de stad ieper 
hebben zich reeds 250 (van de 589) belgische 
burgemeesters aangesloten om de afschaffing 
van kernwapens te ondersteunen 18.
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conclusiEs

Wereldwijd zijn er tienduizenden kernwapens 
in omloop en die zijn in staat de aarde 
verscheidene keren te verwoesten. daarvan 
zijn er “maar” twintig vrij kleine wapens 
opgeslagen in belgië. maar die cijfers geven 
een verkeerd beeld van de realiteit: deze 
twintig wapens zijn voldoende om europa 
onbewoonbaar te maken. er is maar heel 
weinig publiek bekend over deze wapens en 
er is vooral weinig informatie met betrekking 
tot de veiligheid en beveiliging ervan. door dit 
gebrek aan informatie en de overweldigende 
globale nucleaire statistieken wordt de kwestie 
gemarginaliseerd in het belgische publieke 
bewustzijn. maar de kwestie wordt wel 
steeds beter zichtbaar. door de aard van het 
onderwerp is dit een thema dat nooit meer 
verdwijnt wanneer het eenmaal aan de orde is 
gesteld en wanneer het is doorgedrongen tot 
het bewustzijn en het geweten.

er komen steeds meer parlementaire resoluties 
en boze maar creatieve, soms humoristische 
publieke acties, die de ware publieke opinie 
tonen – de opinie van de mensen die onder 
ogen willen zien dat belgië onderdak biedt 
aan amerikaanse kernwapens. het aantal 
wapens in ons land mag dan gering lijken in 
het licht van de globale statistieken, deze 
wapens hebben wel een symbolische betekenis. 
het terugtrekken ervan zou een boodschap 
uitsturen aan de Verenigde staten – en aan 
de hele wereld – en zou een kwaliteitsvolle 
bijdrage leveren aan de wereldwijde nucleaire 
ontwapening. 

contactadressen

Greenpeace: demand Peace and disarmament 
www.greenpeace.org/international/campaigns/peace

abolition �000 Europe 
www.abolition2000europe.org

Bomspotting 
www.bomspotting.be 

voor moeder aarde  
lid van friends of the Earth international  
www.motherearth.org 

forum voor vredesactie  
www.vredesactie.be 

zie “Nuclear sharing” in deel 1.

hans kristensen, “u.s. Nuclear Weapons in europe: a review of post-cold War 
policy, force levels, and War planning” (Natural resources defense council, 
Washington dc, februari 2005) http://www.nukestrat.com/pubs/eurobombs.
pdf., p. 13.

bart libaut, greenpeace, Nuclear Weapons in europe: an overview, conference 
of the european Network for peace and human rights, europees parlement, 
brussel (belgië) – 20-21 oktober 2005, Workshop “making europe nuclear-
weapons-free”.

deze en de volgende passages zijn geput uit “dossier: kleine brogel” van for 
mother earth, beschikbaar op http://www.motherearth.org/nuke/dossierkb.php. 

robert s. Norris en hans m. kristensen, “u.s. nuclear weapons in europe, 
1954-2004” Nrdc: Nuclear Notebook, bulletin of the atomic scientists, 
november/december 2004 (vol. 60, no. 6) pp. 76-77.

hans kristensen, “u.s. Nuclear Weapons in europe: a review of post-cold War 
policy, force levels, and War planning” (Natural resources defense council, 
Washington dc, februari 2005) http://www.nukestrat.com/pubs/eurobombs.
pdf., p. 84.

gebaseerd op “dossier: kleine brogel” van for mother earth, beschikbaar op  
http://www.motherearth.org/nuke/dossierkb.php. 

zachary johnson, “bin laden’s striker: the case of Nizar trabelsi” pbs 
frontline, 25 januari 2005 http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/front/
special/cron.html. 

“dossier: kleine brogel” van for mother earth, beschikbaar op  
http://www.motherearth.org/nuke/dossierkb.php. 

“dossier: kleine brogel” van for mother earth, beschikbaar op  
http://www.motherearth.org/nuke/dossierkb.php. 

http://www.nukestrat.com/us/afn/belgiumsenate032205.pdf.  
(zie uittreksel in deel 1.)

http://www.dekamer.be/flWb/pdf/51/1545/51k1545007.pdf. 

Wat volgt is een keuze aan beschrijvingen uit “bomspotting: laatste Nieuws” 
http://www.bomspotting.be/en/news_en.php#11. 

bomspotting, persbericht, 27 november 2004.

bomspotting en greenpeace international, persbericht, 16 april 2005.

Nuclear weapons and bomspotting: an update (9/2005). 

bomspotting, persbericht, 2 december 2005.

meer informatie over de belgische campagne en de resultaten ervan:  
http://www.motherearth.org/m4p/index_nl.php 
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GrEEnPEacE rEcommEndations for BElGium

1. Belgium should request the nato nuclear weapons based in their country  
be immediately returned to the us for dismantlement.

�. Belgium should establish an independent and publicly accountable system to 
verify the dismantlement of the vaults that held the nuclear weapons and the 
continued absence of the weapons once they have been removed.

�. Belgium should publish an annual environmental report and a remediation 
plan should be compiled and published on any lasting toxic and/or radioactive 
legacy as a result of the presence of nuclear weapons.

 
 
GrEEnPEacE rEcommEndations for EuroPE

1. the Governments of Belgium, Germany, italy, netherlands, turkey and the 
united kingdom, should request the immediate withdrawal of the 480 remaining 
us/nato nuclear weapons in Europe to the us for dismantlement. they are 
obsolete, dangerous, and a stumbling block to international disarmament. 

�. the north atlantic council should remove all explicit references to nuclear 
weapons from any nato mission, mandate, strategic concept or structure 
and all military equipment and infrastructure assigned to nato should be 
rendered incapable of supporting any nato nuclear mission.

�. nato member states should invite international observers from an 
appropriate united nations body with the international atomic Energy agency 
to observe the withdrawal of us/nato nuclear weapons, the destruction of 
nuclear weapons vaults in all aircraft shelters and regular inspections of those 
same sites to ensure that there is no return of this nuclear capability.
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 d
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GrEEnPEacE aanBEvElinGEn voor BElGiË
1. de Belgische regering moet sterkere politieke ambities voorop stellen aangaande 

nucleaire ontwapeningskwesties. zij moet onverwijld de recente resoluties van 
het federale parlement betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire 
ontwapening uitvoeren, inclusief het uitwerken van een plan om de aanwezige 
kernwapens uit België te verwijderen.

�. de Belgische regering moet, via haar ministers van Buitenlandse zaken en 
defensie, het voortouw nemen om de terugtrekking van de amerikaanse navo-
kernwapens uit Europa op de agenda te plaatsen van de navo-top in riga eind 
�006. de komende ministeriële navo-vergadering van 8-9 juni �006 is de eerste 
en perfect geschikte gelegenheid hiervoor.

�. nadat de kernwapens uit België werden verwijderd moet de Belgische regering 
een onafhankelijk en controleerbaar systeem uitwerken om toe te zien op de 
ontmanteling van de opslagplaatsen van de kernwapens en om ervoor te zorgen dat 
de kernwapens niet terugkeren als ze eenmaal zijn verwijderd. 

GrEEnPEacE aanBEvElinGEn voor EuroPa
1. de regeringen van België, duitsland, italië, nederland, turkije en het verenigd 

koninkrijk dienen een afwijzende houding aan te nemen ten aanzien van de 480 
resterende amerikaanse navo kernwapens in Europa en eisen dat zij worden 
teruggestuurd naar de verenigde staten voor ontmanteling. ze zijn verouderd, 
gevaarlijk en vormen een politiek struikelblok inzake internationale ontwapening. 

�. de noord-atlantische raad dient elke expliciete verwijzing naar kernwapens te 
schrappen uit alle missies, mandaten, strategische concepten en structuren van 
de navo, en militaire uitrusting en infrastructuur voor navo-doeleinden dient 
ongeschikt te zijn voor nucleaire navo-missies.

�. navo-lidstaten dienen internationale waarnemers van een geschikt vn-orgaan 
samen met het internationaal atoomenergie agentschap (iaEa) uit te nodigen om 
toezicht te houden op de terugtrekking van de amerikaanse navo-kernwapens, de 
vernietiging van opslagplaatsen voor kernwapens en een regelmatige inspectie van 
deze locaties om zeker te zijn dat het nucleaire karakter ervan niet wordt hersteld.

EEn toEkomst 
zondEr 
nuclEairE 
risico’s
Waarom NaVo-kerNWapeNs 
uit europa moeteN 
VerdWijNeN
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EEn toEkomst 
zondEr 
nuclEairE 
risico’s
Waarom NaVo-kerNWapeNs 
uit europa moeteN 
VerdWijNeN

kort  
ovErzicHt 
van navo-
kErnwaPEns

NaVo - 
opgericht 
Via het 
Noortd 
atlaNtisch 
Verdrag

eerste 
amerikaaNse 
kerNWapeNs 
gestatioNeerd 
iN gb

amerikaaNse  
NaVo-kerNWapeNs 
gestatioNeerd iN  
West-duitslaNd

amerikaaNse  
NaVo-kerNWapeNs  
gestatioNeerd  
iN italië

amerikaaNse 
NaVo-kerNWapeNs 
gestatioNeerd iN 
fraNkrijk

amerikaaNse 
NaVo-kerNWapeNs 
gestatioNeerd iN 
turkije

amerikaaNse 
NaVo-
kerNWapeNs 
gestatioNeerd 
iN NederlaNd  
eN griekeNlaNd

amerikaaNse 
NaVo-kerNWapeNs 
gestatioNeerd  
iN belgië

7.300  
kerNWapeNs 
opgeslageN  
iN europa

NaVo- 
bezoek  
VaN  
roNald 
reagaN

het uitbrekeN VaN eeN oorlog tusseN turkije 
eN griekeNlaNd, tWee NaVo-laNdeN met 
kerNWapeNs, zorgde erVoor dat de Vs zijN 
kerNbommeN VaN griekse eN turkse staNdby 
geVechtsVliegtuigeN VerWijderde, eN dat de 
kerNkoppeN VaN griekse raketoNderdeleN 
apart WerdeN opgeslageN. 3

eeN groNdige herzieNiNg VaN de NaVo-
kerNWapeNpolitiek VoNd plaats iN het begiN VaN de 
jareN ‘70, groteNdeels uit VeiligheidsoVerWegiNgeN 
eN omWille VaN de officiële VaststelliNg dat er 
zich reeds eeN buiteNsporig aaNtal kerNWapeNs iN 
europa beVoNdeN. deze VeiligheidsoVerWegiNgeN 
NameN Nog toe Naarmate eeN golf VaN terroristische 
aaNslageN europa teisterde. iN plaats VaN het 
risico te elimiNereN door de WapeNs te VerWijdereN, 
Werd de Nadruk gelegd op het VerstreNgeN VaN de 
VeiligheidsmaatregeleN roNd de kerNWapeNs. 3

margaret 
thatcher 
bezoekt  
de NaVo

NaVo- 
bezoek  
door de 
belgische 
koNiNg 
boudeWijN

De NAVO-AlliANtie kAmpt met eeN gebrek AAN DemOcrAtie. De OpslAg eN het ONDerhOuD VAN kerNwApeNs heeft steeDs plAAts geVONDeN zONDer eNige cONsultAtie Of tOestemmiNg VAN De beVOlkiNg Die DOOr De AANwezigheiD VAN De wApeNs wOrDeN getrOffeN. 
burgers iN eurOpA eN iN De rest VAN De werelD hebbeN zich creAtieVe mANiereN eigeN gemAAkt Om zichzelf te iNfOrmereN mbt. De NucleAire geVAreN eN huN ONgeNOegeN uit te DrukkeN iNzAke De ONDerliggeNDe DOctriNes.

de VredesgroepeN iN NederlaNd eN belgië, 
eN de bestaaNde Westduitse Vredes- eN 
oNtWapeNigNsbeWegiNg, keNde eeN groeieNde aaNhaNg 
eN toeNemeNde steuN Naarmate de seNsibiliseriNg 
eN Verzet omtreNt de kerNWapeNs toeNam. NieuWe 
groepeN eN campagNes zageN het daglicht iN West-
duitslaNd, NoorWegeN eN deNemarkeN. 8

550.000 meNseN NemeN deel iN de grootste 
NederlaNdse betogiNg VaN die tijd, eN VerWerpeN de 
NaVo-plaNNeN om kruisraketteN te statioNereN iN 
NederlaNd. 11

500.000 meNseN demoNstrereN iN italië tegeN de 
opslag VaN NaVo-kerNWapeNs iN rome. 12

5 miljoeN oNdertekeNaars Voor het krefeld appel iN 
West-duitslaNd, eeN kritiek op de statioNeriNg VaN 
NaVo-kerNWapeNs. 13

greeNpeace protesteert Via eeN groot spaNdoek 
aaN de caNadese ambassade tegeN de caNadese 
goedkeuriNg om bepaalde systemeN Voor 
kruisraketteN te testeN iN afgelegeN gebiedeN.

“We VerzameldeN meer daN ééN miljoeN haNdtekeNiNgeN. ... europeaNeN 
realiseerdeN zich plots dat zij opNieuW eeN doelWit VormdeN. de VereNigde 
stateN Voorop ... ik deNk dat de meNseN hier Wel VermoeddeN dat er kerNWapeNs 
aaNWezig WareN, maar dat zij effectief het risico liepeN om eeN eerste doelWit te 
VormeN iN geVal VaN eeN coNflict met de soVjetuNie, dat is Wat heN Wakker heeft 
geschud.” edith ballaNtye, WomeN’s iNterNatioNal league for peace aNd freedom

iN groot-brittaNNië Werd het 
Vredeskamp ‘greeNham commoN’ 
opgericht, Waar duizeNdeN VrouWeN 
permaNeNt WooNdeN of geruime tijd 
VerbleVeN. 9

200.000 meNseN NameN deel aaN de 
grootste belgische betogiNg iN die 
tijd – dit aaNtal Werd tWee jaar later 
zelfs Verdubbeld. 
300.000 deelNemers aaN de grootste 
betogiNg iN duitslaNd iN die periode. 10

de grootste betogiNg ter Wereld – NeW york. eéN 
miljoeN meNseN protesteerdeN tegeN kerNWapeNs.
de campagNes iN europa zordeN Voor eeN 
toeNemeNde beWustmakiNg mbt. dit thema.

“... iN de federale republiek, ...WareN er die dag iN oktober 
grootschalige protesteN iN VerschilleNde stedeN eN eeN meNselijke 
kettiNg reikte 90 kilometer Ver, VaN stuttgart to Neu-ulm, Waar de 
pershiNg raketteN zoudeN WordeN oNdergebracht.” catheriNe foster, 
WomeN for all seasoNs: the story of the WomeN’s iNterNatioNal 
league for peace aNd freedom (uNiVersity of georgia press, 1989)

het gaat hier om voorgeinstalleerde omhulsels of onderdelen geschikt voor de nucleaire ‘capsule’ die 
- omwille van de voormalige technologie - op een aparte locatie dan de bom werd gestockeerd. 
robert s. Norris, William m. arkin and William burr, “Where they Were” bulletin of the atomic 
scientists, november/december 1999 (vol. 55, no. 6) pp. 26-35.  
hans kristensen, “u.s. Nuclear Weapons in europe: a review of post-cold War policy, force levels, 
and War planning” (Natural resources defense council, Washington dc, februari 2005)  
http://www.nukestrat.com/pubs/eurobombs.pdf. p 26-27. 
hans kristensen, “u.s. Nuclear Weapons in europe: a review of post-cold War policy, force levels, 
and War planning” (Natural resources defense council, Washington dc, februari 2005)  
http://www.nukestrat.com/pubs/eurobombs.pdf. p 27-28.

hans kristensen, “u.s. Nuclear Weapons in europe: a review of post-cold War policy, force levels, 
and War planning” (Natural resources defense council, Washington dc, februari 2005)  
http://www.nukestrat.com/pubs/eurobombs.pdf.p32 
the alliance’s strategic concept, approved by the heads of state and government, participating in the 
meeting of the North atlantic council in Washington d.c. 23 en 24 april 1999, paragraaf 46.  
http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-065e.htm. 
hans kristensen, “u.s. Nuclear Weapons in europe: a review of post-cold War policy, force levels, 
and War planning” (Natural resources defense council, Washington dc, februari 2005)  
http://www.nukestrat.com/pubs/eurobombs.pdf. 

BijlaGE tijdslijn van navo en vredesbeweging

de geschiedeNis VaN kerNWapeNs is gehuld iN 
geheimziNNigheid, maar Via de iNspaNNiNgeN VaN 
oNafhaNkelijke experts, gedeklasseerde iNformatie 
eN geVolgtrekkiNg, is het geeN geheim meer dat de 
VereNigde stateN siNds de jareN ‘50 kerNWapeNs eN 
Niet-Nucleaire oNderdeleN 1 statioNeerdeN iN caNada, 
groeNlaNd, guam, ijslaNd, japaN, marokko, filippijNeN, 
koreaaNse republiek, spaNje eN taiWaN. 2
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het iNtermediate Nuclear forces (iNf) 
Verdrag dat Werd oNdertekeNd door de Vs eN 
de soVjetuNie. dit akkoord bepaalde dat alle 
kort eN middellaNge afstaNdskerNraketteN 
dieNdeN te WordeN VerWijderd. parallel 
hiermee trok de NaVo eeN aaNtal oudere 
kerNkoppeN terug.

opstelliNg  
VaN de  
eerste 
kruisraket 
iN europa

NaVo-
beslissiNg om 
kruisraketteN 
eN pershiNg ii 
raketteN te 
statioNereN iN 
West-europa.

met het eiNde VaN de koude oorlog VerdWeeN 
ook de fuNdameNtele eN oorsproNkelijke 
bestaaNsredeN Voor het bestaaN VaN de 
NaVo (Nl. de soVjet-dreigiNg). dit Was eeN 
eNorme opportuNiteit Voor de europese 
beleidsmakers om te amerikaaNse NaVo 
kerNWapeNs uit europa te VerWijdereN.

de NaVo koNdigde eeN 
uNilaterale VermiNderiNg aaN 
VaN het aaNtal kerNWapeNs iN 
europa, met meer daN eeN derde 
siNds 1980. het aaNtal kWam 
hierdoor op 4.000 te staaN. 4

op 1.400 stuks Na 
VerWijderde de Vs alle 
kerNWapeNs (iNzetbaar 
Via VliegtuigeN) iN zeVeN 
europse laNdeN. [ii]

het strategisch coNcept VaN 1999 stelt dat 
de NaVo “iN de Nabije toekomst” eeN mix Wil 
behoudeN VaN Nucleaire eN coNVeNtioNele 
WapeNs om “de Vrede te beWareN eN om 
eeN eVeNtuele oorlog, of elke Vorm VaN 
oNderdrukkiNg of dWaNg, te VoorkomeN”. 6

tot Voor kort giNg meN erVaN uit dat er miNder daN 200 amerikaaNse NaVo-
kerNWapeNs iN europa aaNWezig WareN, maar eeN oNafhaNkelijk rapport VaN 
de Natural resources defeNse couNcil oNthulde dat er Nog steeds zo’N 480 
NaVo-kerNWapeNs zijN opgeslageN iN luchtmachtbases iN belgië, duitslaNd, 
italië, NederlaNd, turkije eN groot-brittaNNië. 7

VaNaf 1991 besliste de Nuclear 
plaNNiNg groep oVer Verdere 
reducties iN kerNWapeNs geschikt 
Voor VliegtuigeN, hetgeeN 
resulteerde iN eeN VermiNderiNg 
VaN 80-85% iN de komeNde jareN. 5

�006, eeN opportuNiteit: de NaVo 
begiNt met eeN herzieNiNgsproces VaN 
zijN fuNdameNtele doelstelliNgeN eN 
objectieVeN, eeN gelegeNheid die de 
europese regeriNgsleiders kuNNeN 
aaNWeNdeN om de kerNWapeNs uit het NaVo-
arseNaal eN europa te VerWijdereN.

NaVo-top iN 
WashiNgtoN dc. NaV. 
de 50ste Verjaardag.
North atlaNtic 
couNcil summit-
VergaderiNg

De NAVO-AlliANtie kAmpt met eeN gebrek AAN DemOcrAtie. De OpslAg eN het ONDerhOuD VAN kerNwApeNs heeft steeDs plAAts geVONDeN zONDer eNige cONsultAtie Of tOestemmiNg VAN De beVOlkiNg Die DOOr De AANwezigheiD VAN De wApeNs wOrDeN getrOffeN. 
burgers iN eurOpA eN iN De rest VAN De werelD hebbeN zich creAtieVe mANiereN eigeN gemAAkt Om zichzelf te iNfOrmereN mbt. De NucleAire geVAreN eN huN ONgeNOegeN uit te DrukkeN iNzAke De ONDerliggeNDe DOctriNes.

greeNpeace  blokkeert 
het NaVo-hoofdkWartier 
iN brussel tijdeNs eeN 
VergaderiNg VaN de defeNsie 
miNisters.

miljoeNeN meNseN NemeN 
deel aaN demoNstraties 
tegeN de amerikaaNse 
iNVasie VaN eN oorlog iN 
irak.

greeNpeace actiVisteN haNgeN 
eeN gigaNtisch spaNdoek aaN 
de bosporus brug iN istaNbul 
(turkije), goed zichtbaar Voor 
alle NaVo-afgeVaardigdeN VaN 
de NaVo-top.

2004 - iN eeN door greeNpeace bestelde eNQuête iN 
turkije aNtWoordt de helft VaN de oNderVraagdeN 
duidelijk dat "zij geeN VoorstaNder zijN" VaN de 
aaNWezigheid VaN kerNWapeNs iN turkije, om 
Veiligheid te VerzekereN Voor turkije eN de aNdere 
NaVo-lidstateN. 57% VaN de oNderVraagdeN zou de 
regeriNg steuNeN iNdieN zij de Vraag zou formulereN 
om de kerNWapeNs te VerWijdereN.

1.000 actieVoerders VoereN ‘burgeriNspecties’ 
uit iN belgië. dit burgeriNitiatief protesteert 
tegeN de amerikaaNse NaVo-kerNWapeNs 
Via iNspecties iN heel europa, eN keNt eeN 
groeieNde aaNhaNg siNds 1998.

eeN NederlaNdse eNQuête VaN radio 1 tooNde aaN dat 60% 
VaN de NederlaNdse beVolkiNg de NaVo-kerNWapeNs Wil 
VerWijderd zieN. 
uit eeN eNQuête VaN het duitse tijdschrift der spiegel 
blijkt dat eeN grote meerderheid VaN de duitse beVolkiNg 
VoorstaNder is VaN de terugtrekkiNg VaN de NaVo-
kerNWapeNs.

3,75 miljoeN meNseN oNdertekeNdeN 
de grootste NederlaNdse petitie ooit 
tegeN NaVo plaNNeN om kruisraketteN te 
statioNereN iN het laNd. (14)

iN groot-brittaNNië stijgt het aaNtal ledeN 
VaN campaigN for Nuclear disarmameNt 
(cNd) VaN 9.000 iN 1980 tot meer daN 100.000. 
(15)

eeN greeNpeace actie iN caNada bestaat er 
oNder meer uit om met eeN gigaNtisch Net 
te probereN eeN kruisraketteN te ‘VaNgeN’.

lawrence Wittner, toward Nuclear abolition: a history of the World Nuclear disarmament 
movement, Volume 3: 1971 to the present (stanford university press, 2003) p. 67-70. 
barbara harford and sarah hopkins, eds., greenham common: Women at the Wire (the Women’s 
press, london, 1984); alice cook and gwyn kirk, greenham Women everywhere (south end press, 
boston, 1983). 
lawrence Wittner, toward Nuclear abolition: a history of the World Nuclear disarmament 
movement, Volume 3: 1971 to the present (stanford university press, 2003) p. 143-145 
lawrence Wittner, toward Nuclear abolition: a history of the World Nuclear disarmament 
movement, Volume 3: 1971 to the present (stanford university press, 2003) p. 139.

lawrence Wittner, toward Nuclear abolition: a history of the World Nuclear disarmament movement, 
Volume 3: 1971 to the present (stanford university press, 2003) p. 159-162. 
lawrence Wittner, toward Nuclear abolition: a history of the World Nuclear disarmament movement, 
Volume 3: 1971 to the present (stanford university press, 2003) p. 145. 
lawrence Wittner, toward Nuclear abolition: a history of the World Nuclear disarmament movement, 
Volume 3: 1971 to the present (stanford university press, 2003) p. 139. 
lawrence Wittner, toward Nuclear abolition: a history of the World Nuclear disarmament movement, 
Volume 3: 1971 to the present (stanford university press, 2003) p. 64-65.
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voor EEn vrEEdzamE toEkomst

greenpeace belgië

haachtsesteenweg 159, 1030 brussel

t +32 2 274 02 00

f +32 2 274 02 30

www.greenpeace.be


