Huidige situatie
 Op dit moment zijn er nog steeds ongeveer 14.500 kernwapens wereldwijd.
 Er liggen nog steeds ongeveer 22 Amerikaanse B-12 kernbommen op legerbasis Volkel in
Noord-Brabant. Vanaf 2024 zullen deze bommen vervangen gaan worden voor nieuwe
bommen. Deze nieuwe bommen hebben nieuwe mogelijkheden waardoor de drempel om ze
in te zetten verlaagd wordt.
 Kernwapenstaten zijn de laatste jaren druk bezig hun kernwapenarsenalen te moderniseren,
uit te bereiden en de rol van kernwapens in veiligheidsstrategieën te vergroten. Zo investeren
de Verenigde Staten 1800 dollar per seconde in hun kernwapenprogramma.
 Het INF verdrag dreigt op 2 augustus 2019 definitief te eindigen, wat ervoor zal zorgen dat de
onder het Verdrag verboden nucleaire en conventionele grond-gelanceerde ballistische en
kruisraketten met een bereik van 500 tot 5.500 kilometer niet meer verboden zullen zijn. De
plaatsing van nucleaire kruisrakketten, waar in de jaren ’80 fel tegen gedemonstreerd is, wordt
hiermee ook weer een optie. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft in een debat
aangegeven niet te willen uitsluiten dat deze (kruis)raketten in Nederland geplaatst zullen
worden.
Humanitaire gevolgen
 Nucleaire wapens zijn de meest verwoestende, onmenselijke en nietsontziende wapens ooit
gemaakt. De ontploffing van één enkele bom boven een stad kan miljoenen mensen doden.
Elk gebruik van nucleaire wapens, bedoeld of per ongeluk, zal catastrofale humanitaire
gevolgen hebben.
 Uit onderzoek van PAX blijkt, dat de ontploffing van een kernwapen ter grootte van de bom
gebruikt in Hiroshima (12 kiloton) zal leiden tot tussen de 60.000 en 70.000 doden.
 Een regionale nucleaire oorlog ergens op de wereld waarbij 100 betrekkelijk kleine
kernwapens worden ingezet zal zorgen voor zoveel rook in de atmosfeer dat de
voedselproductie zal dalen en miljarden mensen de kans lopen in hongersnood te raken.
Het VN-kernwapenverbod
 De humanitaire gevolgen waren de aanleiding voor 122 landen om op 7 juli 2017 voor
aanname van het VN-kernwapenverbod te stemmen.
 Het Verdrag verbiedt het gebruik, productie en opslaan van nucleaire wapens en legt een
stevig fundament voor de totale eliminatie van deze wapens. Op dit moment worden staten
uitgenodigd om dit Verdrag te ondertekenen en te ratificeren.
ICAN Cities Appeal
 PAX is onderdeel van Nobelprijs voor de Vrede winnaar 2017 de International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons (ICAN) en roept alle steden en gemeenten op het ICAN Cities
Appeal te ondertekenen.
 In het ICAN Cities Appeal uiten steden en gemeenten hun grote zorgen over de dreiging die
kernwapens vormen voor mensen wereldwijd en roepen zij de Nederlandse overheid op zo
snel mogelijk het VN-kernwapenverbod te ondertekenen en te ratificeren.
 Het is belangrijk dat juist steden zich uitspreken, omdat steden in veel gevallen het primaire
doelwit zijn van kernwapens. Lokale overheden hebben een speciale verantwoordelijkheid
voor de veiligheid van hun inwoners en daarom moeten juist zij zich uitspreken tegen
kernwapens. Lees hier meer over waarom juist steden zich moeten uitspreken.
 Door zoveel mogelijk Nederlandse steden en gemeenten het ICAN Cities Appeal te laten
ondertekenen zal de druk richting de Nederlandse overheid toenemen om het VNkernwapenverbod te ondertekenen en te ratificeren. Elke gemeente die zich uitspreekt telt en
helpt mee deze druk verder te vergroten. Daarnaast wordt de norm tegen kernwapens
hiermee verhoogd.
 een grote groep van steden en gemeenten wereldwijd hebben het Cities Appeal al
ondertekend. Hieronder bevinden zich onder andere wereldsteden als Washington DC, Parijs,
Sydney en Berlijn, maar ook verschillende kleinere gemeenten in Duitsland, Noorwegen,
Zweden en Spanje.
 Burgemeesters voor Vrede (BvV) steunt het ICAN Cities Appeal. BvV zet zich in voor een
kernwapenvrije wereld. Het Cities Appeal onderscheidt zich van BvV in dat het focust op
steden en gemeenten (en niet op burgemeesters) en de Nederlandse overheid specifiek
oproept het VN-kernwapenverbod te ondertekenen en te ratificeren.

