TIME TO GO!
Kernwapens weg uit België - Les armes nucléaires hors de la Belgique
Persbericht – 24 mei 2013
Al dertig jaar lang liggen in ons land Amerikaanse kernwapens. Die wapens zijn
nutteloos, duur en gevaarlijk. De meerderheid van de Belgen wil die kernwapens weg.
Onze regering engageerde zich om mee te werken aan een kernwapenvrije wereld, maar
concrete stappen blijven vooralsnog uit. De Belgische vredesbeweging start een
campagne voor de verwijdering van deze kernwapens uit Kleine Brogel. De campagne
zal uitmonden in een grote manifestatie in het Jubelpark in Brussel op 20 oktober 2013.
De vredesbeweging roept allen op om aan onze regering een duidelijk signaal te geven:
“Time to Go! Kernwapens weg uit België”.
De kernwapenkwestie is brandend actueel door de spanningen rond het Iraanse kernprogramma
en de dreiging met kernwapens op het Koreaanse schiereiland. De roep om nucleaire
ontwapening is echter nauwelijks hoorbaar in het politieke discours. Ons land kan hierin een
belangrijke rol spelen. In Kleine Brogel liggen sinds begin jaren 1980 tien tot twintig Amerikaanse
B61 kernwapens. Dit staat zwart op wit te lezen in een Wikileaks-bestand van 16 september 2009.
De verwijdering van Amerikaanse kernwapens van Europees grondgebied kan een belangrijke
impuls geven aan de bilaterale onderhandelingen tussen de VS en Rusland over de afbouw van
hun nucleaire arsenaal. De verwijdering van dergelijke wapens uit Kleine Brogel is een belangrijke
stap in een wereldwijde ontwapeningsdynamiek.
Onze regering verbond zich in haar regeerakkoord tot initiatieven voor “een verdere
ontwapening – inbegrepen nucleaire – en voor een verbod op wapensystemen met een
willekeurig bereik”. Deze woorden blijven tot op vandaag echter dode letter. De vredesbeweging
zal de regering hieraan blijven herinneren, en ijveren voor de verwijdering van kernwapens
binnen de huidige legislatuur en een actieve Belgische rol op het internationale toneel.
De campagne schuift vijf elementen naar voor:
1) Kernwapens maken van de wereld allesbehalve een veiligere plek. Hoe meer we
vasthouden aan het bezit van kernwapens, hoe meer andere staten en actoren dit ook
willen. Het aantal kernwapenstaten blijft hierdoor toenemen.
2) De humanitaire gevolgen van de mogelijke inzet van kernwapens zijn zonder meer
catastrofaal. Eén kernwapen in Kleine Brogel bezit 24 keer de vernietigingskracht van de
atoombom op Hiroshima.
3) Kernwapens zijn een schending van het internationaal recht. Het zijn
massavernietigingswapens die geen onderscheid maken tussen civiele en militaire
doelwitten. Dit is nochtans een basiselement binnen het internationaal humanitair recht
zoals vastgelegd in de conventies van Genève. De stationering van kernwapens in Europa
is bovendien strijdig met het Non-proliferatieverdrag.
4) Kernwapens zijn een dure aangelegenheid. De kernwapens in Kleine Brogel zijn de
komende jaren aan modernisering toe, terwijl de verouderde F16-dragers ervan eveneens
vervangen moeten worden door modernere exemplaren met nucleaire capaciteit.
Schattingen gaan tot 150 miljoen euro per stuk. Ook de specifieke opleiding van

Belgische piloten, het onderhoud en de bewaking van Kleine Brogel kosten de Belgische
belastingbetaler handenvol geld. Geld dat veel nuttiger besteed kan worden.
5) Tot slot worden er binnen de Amerikaanse regering en het Amerikaans leger steeds meer
vraagtekens geplaatst bij de meerwaarde van de ‘Europese’ kernwapens. De regeringObama wacht echter op een duidelijk signaal van de ‘gastlanden’ vooraleer tot actie over
te gaan.
Het is dan ook “Time to Go!” voor de Amerikaanse kernwapens. De Belgische vredesbeweging
voert vanaf 20 mei 2013 actief campagne ter verwijdering van de Amerikaanse kernwapens uit
ons land en organiseert op 20 oktober 2013 rond deze eis een grote manifestatie in het
Brusselse Jubelpark.
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