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Op 24 en 25 maart vergaderen in Den Haag 58 wereldleiders over
‘nucleaire veiligheid' tijdens de Nuclear Security Summit (NSS). Je zou
denken dat dit over kernwapens en kernenergie gaat, maar nee.
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Men praat alleen over wat er fout kan gaan met radio-actief materiaal, met
name kernafval. Terrorristen of criminelen zouden daarvan een ‘vuile bom’
kunnen maken om bijvoorbeeld een stad radio-actief te besmetten. Maar
de echte kernrampen gebeuren juist in kerncentrales, zoals Fukushima,
en steeds vaker. Ook bij transport van radio-actief materiaal kan vanalles
mis gaan. En na de val van de muur is er veel radio-actief materiaal uit de
kernwapens van het Oost-blok spoorloos verdwenen.
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Als het echt om nucleaire veiligheid gaat, zou je dus moeten beginnen met
het afschaffen van kernwapens en kernenergie. Dan hoeft daarvoor ook
helemaal geen radio-actief materiaal meer beveiligd te worden.
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Dat is echter helemaal niet aan de orde op de NSS, integendeel. Ondanks
alle lippendiensten ontwikkelen bijna alle kernwapenstaten juist nieuwe
kernwapens. Zelfs de Nederlandse kernwapens op vliegbasis Volkel
dreigen vernieuwd te worden, terwijl de politiek tegen is!
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Ook kernenergie is een gepasseerd station. Alternatieven als zonne- en
windenergie kunnen veel goedkoper zijn en grote economische voordelen
bieden. Maar gelijktijdig met de NSS wordt er in Amsterdam zelfs
gelobbyd voor nieuwe kerncentrales op de 'Nuclear Industry Summit'.
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Kortom: volop redenen om grote vraagtekens te zetten bij de NSS en
dat gebeurt dan ook. Er zijn al info-bijeenkomsten en protesten
gepland in Den Haag en Amsterdam en meer volgt.
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Je vindt alles bij elkaar op de gezamenlijke website stopdenss.nl
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