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De  Bush-doctrine: nieuwe kernwapens voor
een nieuwe kernwapenwedloop

                                       1 juni 2001

Op 1 mei 2001 hield president Bush een uiterst belangrijke toespraak. Hij tekende er
uitgebreid de Amerikaanse plannen uit voor de ontplooiing van een afweersysteem
tegen raketten: [jvp1]Star Wars. Bush zinspeelde ook op een vermindering van het
Amerikaanse kernarsenaal. Een vermindering die al jaren vertraging heeft opgelopen.
Meer nog: de regering Bush overweegt een modernisering van haar kernarsenaal. Dan
zal ze ook de militaire strategie over de inzet van kernwapens, moeten herdenken. Er
mag dan wel een kleiner kernarsenaal komen, het zal - op een nog altijd reusachtige
schaal - vernietigend blijven. De wapensystemen in wording zullen ook gemakkelijker in
te zetten zijn in regionale conflicten.

De vermindering van het Amerikaanse kernarsenaal wordt door Bush aangegrepen om
zijn Europese bondgenoten te paaien. Vooral Frankrijk en Duitsland hebben kritiek geuit
op Star Wars. Zij vrezen voor een nieuwe kernwapenwedloop. Dan kunnen bestaande
en komende akkoorden over wapenbeheersing en ontwapening recht naar de
prullenmand. Bush is wanhopig op zoek naar steun van zijn belangrijkste bondgenoten;
het is geen kwestie van diplomatie alleen: Star Wars kan niet operationeel worden
gemaakt zonder Britse en Deense hulp. Groot-Brittannië en Denemarken in
[jvp2]Yorkshire en op Groenland  die voor Star Wars onontbeerlijk zijn.

Hoe meer het Amerikaanse kernarsenaal inkrimpt, hoe beter. Maar de nieuwe nucleaire
strategie bestendigt voor eeuwig de rol van kernwapens in elke vorm van
oorlogsvoeering. Elke poging tot ontwapening verliest –militair, strategisch en politiek-
haar geloofwaardigheid door Star Wars. Het Star Wars programma is zo destabilizerend
dat het alle bestaande strategische evenwichten verstoort. Het verwijst het ABM-verdrag
(Anti-Ballistic Missile Treaty) naar de geschiedenis en dwingt andere kernmachten, zoals
China, tot een enorme uitbreiding van hun kernarsenaal. Enkel dan kunnen zij een
rakettenafweersysteem omzeilen. Meer dan waarschijnlijk zal India, in de regio de
aartsrivaal van China, het Chinese voorbeeld volgen.

Het zal India’s buurland en erfvijand Pakistan enkel bewegen tot het opdrijven van de
wapenwedloop. Bovendien brengt Star Wars een conventionele wereldoorlog dichterbij.
Het is niet ondenkbaar dat de Verenigde Staten zich laten verleiden tot een aanval
zonder kernwapens..
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De Verenigde Staten hebben ook plannen voor het ontwerp en de productie van nieuwe
kernwapens. Ze willen een nieuwe kernkop voor de Trident, een interconinentale raket
die vanop een duikboot wordt afgevuurd. Ze denken ook aan zogenaamde “bunker-
busting” wapens, handzame kernwapens met een beperkt vermogen. Het is de
bedoeling van Bush om zijn budget voor kernwapens met vier en een half procent op te
trekken. Aan het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van kernwapens wil hij 5,300
miljoen Amerikaanse dollar besteden.

Op 23 mei, 2000 gaf president Bush een toespraak in Washington DC over “Nieuw
Leiderschap voor Nationale Veiligheid”. Hij zei dat de Verenigde Staten “in deze nieuwe
tijden een andere benadering tegenover nucleaire veriligheid nodig hebben… Het wordt
tijd om de Koude Oorlog achter ons te laten, en ons te verdedigen tegen de nieuwe
bedreigingen van de 21ste eeuw…”(1)

“1Het moet mogelijk zijn om het aantal Amarikaanse wapens te
verminderen, beduidend meer dan was afgesproken…We kunnen zonder
wapens die onze soldaten niet nodig hebben. Die onnodige wapens zijn
enkel dure overblijfselen van uitgedoofde conflicten. In niets dragen ze bij
tot ons gevoel van veiligheid…” (2)

De werkelijkheid is anders. De regering Bush wordt overheerst door een aantal Koude-
Oorlogsstokers uit de jaren ’80. Vice-president Dick Cheney en minister van Defensie
Donald Rumsfeld lijken erop gebrand om de internationale gemeenschap terug te
dringen in de Koude Oorlog, in plaats van ze er voorgoed uit te bevrijden.

Het nieuwe nucleaire en defensiebeleid van de regering Bush wordt nu nog onderzocht
door minister van Defensie Donald Rumsfeld. Maar het is al overduidelijk dat de regering
Bush zich wil terugtrekken uit een aantal hoogst belangrijke verdragen over
wapenbeheersing en ontwapening. Ze wil meer investeren in het ontwerp en de
productie van nieuwe kernwapens. De verspreiding van kernwapens (materieel en
technologisch) onder landen die erop uit zijn, zal nauwelijks nog worden tegengegaan.

§ Het Pentagon onderzoekt de mogelijkheden van een klein, handzaam kernwapen,
met een beperkt vermogen. Een mini-nuke met een kegelvormige neus, die verharde
of ingegraven doelwitten kan treffen (3). Het inzetten van een mini-nuke zou het
onderscheid vertroebelen tussen conventionele en nucleaire oorlogsvoering. De
drempel voor het inzetten van kernwapens wordt erdoor verlaagd.

§ De Amerikaanse marine denkt aan een nieuwe generatie Trident-raketten,
intercontinentale raketten die worden gelanceerd vanop een duikboot: de Trident III
(4).

§ De Amerikaanse luchtmacht onderzoekt de mogelijkheid van een nieuwe
intercontinentale Minuteman IV raket(5).2

                                                                
(1) Gouverneur George W. Bush tijdens het vragenuurtje na een persconferentie over kernwapens en
veiligheidsbeleid. The National Press Club, Washin gton DC, 23 mei, 2000.
(2) Gouverneur George W. Bush tijdens tijdens zijn toespraak “Nieuw Leiderschap inzake Nationale
Veiligheid”, The National Press Club, Washington DC, 23 mei 2000.
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§ Het Amerikaanse ministerie van Energie verhoogt zijn budget voor het ontwerp, de
ontwikkeling, de productie en het onderhoud van kernwapens met 4,5%. In het
fiscale jaar 2002 alleen al zal er 5,3 miljard dollar worden uitgegeven aan het
Amerikaanse kernarsenaal. En de chefs van de Amerikaanse kernwapenlaboratoria
vragen om meer.

§ Het Amerikaanse ministerie voor Energie (DOE, afdeling kernwapendefensie: non-
proliferatie) stelt een besparing voor van 20%, of 122 miljoen dollar.De vorige jaren
is daar samen 474 miljoen dollar aan uitgegeven.. De afdeling Defensie en Nucleaire
Non-Proliferatie probeert de verspreiding te vooorkomen van materiaal, technologie
en kennis in verband met massa-vernietigingswapens (WMD, weapons of mass
destruction). Informatie van dit jaar over het budget toont aan dat “de regering
onophoudelijk en grondig de russische programma’s herbekijkt…” Het zal de
toekomst van die programma’s bepalen, als er al van een toekomst sprake kan zijn.

§ Bush moet niets hebben van het ABM-verdrag (Anti-Ballistic Missile Treay), ook al is
het volgens de meeste wapenexperts de moeder van alle ontwapening en dus van
wereldwijde veiligheid.:

“We moeten nu onze tijd niet verspelen aan verouderde verdragen,
we moeten denken aan de verdediging van het Amerikaanse volk.

§ Over het wereldwijde verbod op kernproeven zegt Bush: “Neen, ik geef geen steun
aan het alomvattende verdrag dat kernproeven bant…” (6)

§ Het Start II-verdrag beperkt het aantal inzetbare kernkoppen tot 3500 voor de
Verenigde Staten en Rusland elk. Als het tenminste wordt uitgevoerd. En zelfs dan
houden de Verenigde Staten een kernmacht over die in de Koude Oorlog niet zou
hebben misstaan.  Voor om het even welk Russisch militair doelwit houden de
Amerikanen tot zeven kernkoppen achter de hand.3

                                                                
3 (3) Walter Pincus, “US Studies Developing New Nuclear Bomb”, Washington Post,, 15 april, 2001
  (4) William M. Arkin,  “New Nukes”, Washington Post, 23 mei, 2001
  (5) Ibid.
  (6) Gouverneur George W. Bush tijdens het vragenuurtje na een persconferentie over kernwapens en
veiligheidsbeleid. The National Press Club, Washington DC, 23 mei, 2001
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