Adheriu-vos a l’ICAN
Què és l’ICAN?

Defensa de la prohibició

La vostra funció en l’ICAN

La Campanya Internacional per a
l’Abolició de les Armes Nuclears
(ICAN) té per objectiu impulsar
el suport públic i governamental a
un tractat general i verificable que
prohibeixi i elimini les armes nuclears.
L’increment dels riscos de proliferació
i ús de les armes nuclears fa que ara
sigui més important que mai una
acció global coordinada a favor del
desarmament nuclear.

L’única garantia contra la proliferació
i l’ús futur de les armes nuclears és
eliminar-les. El camí més realista per
arribar a un món sense armes nuclears
és una convenció. Més de dues
terceres parts de totes les nacions
han fet una crida des de les Nacions
Unides perquè s’aprovi un tractat
com aquest. El principal obstacle al
desarmament és la manca de voluntat
política de les nacions dotades
d’armes nuclears i els seus aliats,
però això pot canviar si les persones
s’aixequen i exigeixen que es prenguin
mesures.

Totes les parts poden exercir una
funció a l’ICAN, independentment
del lloc del món on visqueu i del que
feu per guanyar-vos la vida. La nostra
tasca va des d’exercir pressió sobre
els governs fins a manifestar-nos als
carrers, educar els infants a les escoles
i fer córrer la veu a través dels mitjans
de comunicació. Treballant plegats
d’una manera eficaç i unificant el
nostre missatge, podem crear una
onada irresistible de suport públic a
l’abolició de les armes nuclears.

El pla d’acció de l’ICAN

Si al vostre país hi ha un grup
ICAN, poseu-vos en contacte
amb el coordinador nacional. Per
a més detalls, visiteu www.icanw.
org/contact. Si voleu iniciar una
campanya nacional, envieu un e-mail a
info@icanw.org.

El problema nuclear
Les més de 20.000 armes nuclears
que encara hi ha repartides per tot
el planeta representen l’amenaça
immediata més gran per al futur de la
civilització. Un sol cap nuclear, si es
detona en una gran ciutat, pot matar
milions de persones. El fracàs de les
potències nuclears per desarmar-se
ha agreujat el risc que altres països o
terroristes adquireixin armes nuclears.
Com més dits puguin prémer el botó,
més perillós serà el món.

www.icanw.org

L’objectiu de l’ICAN és agrupar
una àmplia varietat d’organitzacions
humanitàries, ambientals i de defensa
dels drets humans per aprofitar
l’oportunitat històrica que tenim per
eliminar les armes nuclears. L’ICAN
creu que una convenció sobre armes
nuclears ha de ser el pròxim gran
objectiu de negociació de la comunitat
internacional. Amb una acció
concertada d’àmbit mundial, podem
crear l’impuls necessari per al canvi.

Com hi podeu participar

El nostre objectiu: un tractat
que prohibeixi i elimini les
armes nuclears

