Bądź częścią ICAN
Czym jest ICAN?
Międzynarodowa Kapania Zakazu
Broni Nuklearnej (The International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons
[ICAN]) stara się zelektryzować
opinię publiczną i rządy, aby wsparły
kompleksowy i zweryfikowany
traktat uznający broń nuklearną za
nielegalną oraz wyeliminować ją.
Rosnące zagrożenie rozprzestrzeniania
i stosowania broni atomowej znaczy,
że nigdy nie było odpowiedniejszego
czasu dla globalnego działania na rzecz
rozbrojenia jądrowego.

Problem nuklearny
Nadal jest ponad 20.000 broni jądrowej
na całym świecie, które stanowią
największe zagrożenie dla przyszłości
cywilizacji. Jedna głowica nuklearna,
jeśli by ją zdetonować na duże miasto,
może zabić miliony ludzi. Porażka
mocarstw posiadająch broń nukleraną
w kwestii rozbrojenia zwiększyła
ryzyko, że inne kraje lub terroryści
posiądą takową broń. Im więcej palców
na spuście, tym bardziej niebezpiecznie
jest na świecie będzie.

www.icanw.org

Opowiadając się za
zakazem
Jedyną gwarancją przeciwko
rozpowszechniania i przyszłości broni
jądrowej jest wyeliminowanie jej
teraz. Najbardziej realistyczną drogą
do świata bez broni jądrowej jest
konwencja o niej. Więcej niż dwie
trzecie wszystkich państw wezwała do
takiej umowy w ramach ONZ. Główną
przeszkodą do rozbrojenia jest brak
woli politycznej krajów posiadających
broń jądrową i ich sojuszników. Ale to
może ulec zmianie, jeśli ludzie staną i
zażądają działań.

Plan działania ICAN
ICAN ma na celu zebranie szerokiego
zakresu organizacji: pomocy
humanitarnej, ochrony środowiska
i organizacji praw człowieka, aby
wykorzystać historyczną szansę, która
istnieje, w celu wyeliminowania broni
jądrowej. ICAN uważa, że konwencja o
broni jądrowej powinna być następnym
wielkim celem negocjacji społeczności
międzynarodowej. Ze wspólnych
działań na całym świecie możemy
zbudować impuls do zmian.

Twoja rola w ICAN
Każdy ma swoją rolę do odegrania
w ICAN, gdziekolwiek na świecie
żyjesz i co robisz w życiu. Nasz zakres
prac sięga od lobbingu rządowego do
podjęcia działań na ulicach, edukacji
dzieci w wieku szkolnym i szerzenia
świadomości, za pośrednictwem
mediów. Dzięki skutecznej współpracy
i zjednoczeniu naszej wiadomości,
możemy zbudować wielką falę
społecznego wsparcia dla zniesienia
broni jądrowej.

Jak wziąć udział?
Jeśli jest grupa ICAN w twoim
kraju, prosimy o kontakt z krajowym
koordynatorem. Szczegóły są na stronie
internetowej www.icanw.org/contact.
Jeśli chcesz założyć krajową kampanię,
należy wysłać e-mail na
info@icanw.org.

Nasz cel: sprawić, żeby broń atomowa
została wyeliminowana i stała się
nielegalna

