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De huidige situatie
- kernwapenstaten en andere landen -

De kernwapenstaten

Andere landen

Na 1945 ging de ontwikkeling van de

Naast de genoemde vijf kernwapenstaten, pro-

atoombom verder. Naast de Verenig-

beerden en proberen meer landen kernwapens te

de Staten kregen ook de Sovjet-Unie,

krijgen. Van India, Pakistan en Israël is het in-

Groot-Brittannië, Frankrijk en China

middels zeker dat ze dat gelukt is. Andere lan-

de beschikking over kernwapens. Dit

den, zoals Noord-Korea en Iran, worden ervan

worden wel de officiële kernwapen-

verdacht. De verspreiding van kernwapens naar

staten genoemd. Tijdens de Koude

nieuwe landen wordt 'proliferatie' genoemd. Om

Oorlog ontstond een wapenwedloop

dit tegen te gaan werd in 1970 het zogenaamde

waardoor vooral de Verenigde Sta-

Non-Proliferatie Verdrag in werking gesteld.

ten en de Sovjet-Unie over grote

Landen die geen kernwapens hadden, beloofden

Van beide beloftes is weinig terecht

hoeveelheden kernwapens beschik-

daarmee ze ook niet te gaan ontwikkelen of van

gekomen. Terwijl steeds meer landen

ten. Sindsdien is dit aantal wel ver-

andere landen te verkrijgen.

over kernwapens (willen) beschik-

De kernwapenstaten beloofden
in het Non-Proliferatie Verdrag
geen kernwapens aan andere
landen over te dragen en
verplichten zich tot volledige
ontwapening van hun eigen
kernwapenarsenalen.

ken, is geen van de kernwapenstaten

minderd, maar er zijn er nog altijd
genoeg om de hele wereld vele

van plan tot volledige ontwape-

malen te vernietigen. Het is bij-

ning over te gaan. Ook resolu-

zonder zorgelijk dat een aantal

ties van de Verenigde Naties om

kernwapenstaten bezig is met

het Midden-Oosten kernwapen-

het ontwikkelen van nieuwe

vrij te maken worden gene-

kernwapens of met vernieuwing

geerd. In 2004 kwam naar buiten

van het bestaande arsenaal. Zo

dat de Pakistaanse wetenschap-

proberen de Verenigde Staten

per Khan, die via spionage bij

zogenaamde mini-kernwapens te

ondermeer het bedrijf Urenco in

produceren, die sneller ingezet

Nederland aan zijn kennis was

kunnen worden dan de bestaande zwaardere atoombommen.

Aantallen kernwapens nog steeds erg groot

gekomen, aan veel landen kernwapentechnologie verkocht had.

