Geachte heren Remkes en Koolmees,
´Dit kabinet zet zich actief in voor een kernwapenvrije wereld’[i]. Met deze kernboodschap
hebben de nu onderhandelende partijen in 2017 parlementaire geschiedenis geschreven:
nog nooit vermeldde een Regeerakkoord wat ons land wil doen aan één van de grootste
bedreigingen van de mensheid: kernwapens. Die inzet - maatschappelijk en politiek breed
gesteund - is door minister Blok verder uitgewerkt, gericht op totale, veri eerbare
kernontwapening cf. Artikel VI vanhet vrijwel universeel getekende Non-Proliferatieverdrag (NPV, 1970). Voor het demissionaire kabinet ‘Rutte-III’ is het doen slagen van de
10e NPV-Toetsingsconferentie, januari a.s., topprioriteit, met ons land als vicevoorzitter en
als‘aanjager en bruggenbouwer’[ii]. Zo’n rol is hard nodig, wantsinds 2017 is de
internationale situatie danig verslechterd. Belangrijke verdragen (INF, Iran-deal, Open
Skies) zijn opgezegd en er is een nieuwe wapenwedloop tussen de VS en Rusland
gaande: voor astronomische bedragen moderniseren zij hun kernwapens en ontwikkelen
nieuwe[iii]. Uitvoering vanartikel VI NPV lijkt zo nogverder weg en experts achten de kans
op een nucleaire catastrofe groter dan ooit[iv].
Als breed maatschappelijk beraad voor een kernwapenvrije wereld vragen wij U daarom
dringend om genoemde actieve inzet te intensiveren en concretiseren,teneindewereldwijd
zoveel mogelijk politieke en maatschappelijke krachten te helpen bundelen om de
kernwapenstaten ertoe te brengen eindelijk hun kernontwapeningverplichtingen na te
komen, conform ook uitspraken van het ICJ (1996[v]).
Natuurlijk dient ons land ook zelf bij te dragen aan die ontwapening door:
1. de verouderde Amerikaanse kernbommen op Volkel niet te vervangen, zo mogelijk
samen met andere Europese ‘gastlanden’. ‘Rutte–III’ preludeerde daar al op:‘Inzet blijft dat
Nederland geen nucleaire taak meer zou hoeven te vervullen als de F-16 de nitief wordt
vervangen door de F-35’[vi].
2. waarnemer te zijn bij de 1e Meeting of States Parties van het VN-kernwapenverbod
TPNW, net als NAVO-lid Noorwegen, op weg naar ondertekening en rati catie - en
anderen daartoe op te roepen.
Voorts dient ons land dringend het debat te starten om hetonhoudbare 20e-eeuwse
concept van geloofwaardige nucleaire afschrikking[vii] te vervangen door een duurzaam,
21e-eeuws, niet-nucleair veiligheidsalternatief. En om zo veilig mogelijk te kunnen werken
aan een kernwapenvrije wereld dient bij alle negenkernwapenstaten aangedrongen te
worden op vertrouwenwekkende maatregelen(de-targetting, de-alerting, no- rst-useverklaringen[viii]).
Gelukkig bieden de recente succesvolle Putin-Biden-top en de voortvarende
vervolgonderhandelingen over Strategische Stabiliteit en kernontwapening[ix] nieuwe hoop
en Nederland meer ruimte voor een actieve rol op het wereldtoneel om de nucleaire
dreiging te helpen beëindigen. Mede omdat veruit de meeste Nederlanders al jaren
kernwapens afwijzen en de TPNW onderschrijven[x], bevelen wij U van harte de volgende
zin aan voor een nieuw Regeerakkoord: “Dit kabinet intensiveert en concretiseert zijn
actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld, met name door de laatste Nederlandse
nucleaire taak af te stoten en aansluiting te zoeken bij het VN-kernwapenverbod TPNW.”
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