ICAN Cities Appeal: Waarom steden en gemeenten?
▪

Aangezien steden het belangrijkste doelwit van kernwapens zijn, hebben zij een
speciale verantwoordelijkheid om de veiligheid van hun burgers te beschermen en
moeten juist zij zich uitspreken tegen de rol die kernwapens spelen in het Nederlandse
beleid. Lokale druk van onderaf, waaronder vanuit gemeenten, kan een grote bijdrage
leveren aan het succes van het VN-Kernwapenverbod en daarmee aan het uitbannen
van alle kernwapens.

▪

Steden en gemeenten spelen een leidend rol in het aanpakken van de meest urgente
existentiële bedreigingen in de wereld. Klimaatverandering zal, net zoals kernwapens,
steden het hardste treffen. Dit heeft steden ertoe gebracht actie te ondernemen. We
zien bijvoorbeeld wereldwijd nieuwe coalities ontstaan van steden die zich op lokaal
niveau inzetten om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te behalen.

▪

Deze benadering ligt ook ten grondslag aan het ICAN Cities Appeal. Het doel van dit
appel is om initiatieven en maatregelen te ondersteunen die steden en gemeenten
kunnen nemen tegen kernwapens en die nucleaire ontwapening bevorderen.
Voorbeelden van zulke initiatieven zijn het ervoor zorgen dat fondsen die door de
gemeente worden beheerd niet worden geïnvesteerd in kernwapenproducenten; het
informeren van de Nederlandse overheid dat de gemeente het VN-kernwapenverbod
ondersteunt; en bewustwording creëren bij media en burgers over de gevaren van
kernwapens.

▪

Het is essentieel dat Nederland, als land dat hecht aan een wereldorde gebaseerd op
internationaal recht en die gecommitteerd is aan nucleaire ontwapening, bijdraagt aan
het versterken van het taboe op kernwapens door het VN-Kernwapenverbod te
ondertekenen. Nucleaire wapens dienen geen enkel legitiem militair of strategisch nut
en dit nieuwe Verdrag is de beste kans om de jarenlange stilstand op het gebied van
nucleaire ontwapening te doorbreken en nucleaire wapens wereldwijd uit te bannen.

▪

Gemeenten hebben een sterke, actieve en directe link met hun inwoners en lokale
sociale bewegingen. Een internationale coalitie van steden en maatschappelijke
organisaties kan daarom een belangrijke rol spelen in het doorbreken van de
onacceptabele nucleaire status quo door een cruciale stap te zetten in het uitbannen
van deze wapens.

▪

Het creëren van nationale bewustwording is noodzakelijk om de norm tegen
kernwapens, zoals uitgedrukt in het VN-kernwapenverbod, te versterken. Met name in
landen zoals Nederland, die lid zijn van de NAVO, een militair bondgenootschap dat
afschrikking met kernwapens een grote rol geeft in haar veiligheid strategieën en dreigt
met het gebruik van kernwapens. Juist deze staten kunnen een grote invloedrijke rol
spelen in het onder druk zetten van kernwapenstaten om de nucleaire wapenwedloop
een halt toe te roepen en stappen te zetten om kernwapens wereldwijd uit te bannen.

