WERELDWIJDE PARLEMENTAIRE OPROEP
VOOR EEN VERBOD OP KERNWAPENS
WIJ, ondergetekende parlementariërs,

OVER DEZE OPROEP
Kamerleden hebben een belangrijke rol in het
bevorderen van een wereld zonder kernwapens.
Deze oproep - gecoördineerd door de Internationale
Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) waar
IKV Pax Christi onderdeel van is– wordt gedaan om
wereldwijde steun op te bouwen voor een verdrag
dat nucleaire wapens verbiedt.
De oproep om een dergelijk verdrag werd al
onderschreven door meer dan 150 regeringen, de
secretaris-generaal van de Verenigde Naties en het
Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Opiniepeilingen
wereldwijd laten zien dat hier een overweldigende
publieke steun voor is, in Nederland en ook in de
kernwapenstaten.
Deze parlementaire oproep zal worden
aangeboden aan regeringsleiders tijdens diverse
intergouvernementele bijeenkomsten in 2013 en
2014 gericht op de bevordering van nucleaire nonproliferatie en ontwapening.

Bewust van onze plicht om de veiligheid
en het welzijn van de mensen die wij
vertegenwoordigen te bevorderen
en te beschermen, uiten onze diepe
bezorgdheid over de aanhoudende
dreiging van vernietiging door de vele
duizenden kernwapens wereldwijd.
Elk gebruik van deze ultieme
massavernietigingswapens - per ongeluk
of opzettelijk- zal catastrofale gevolgen
hebben voor de mensheid en onze
planeet.

WIE KAN TEKENEN
Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer kunnen
deze oproep ondertekenen. Ook leden van de
regering kunnen de oproep ondertekenen. Deze
oproep om te ondertekenen staat open voor
parlementsleden uit alle landen.

De enige manier om te garanderen dat
deze wapens nooit meer gebruikt zullen
worden is door ze te verbieden en per
direct te ontmantelen.

HOE KUNT U TEKENEN
Om uw naam toe te voegen aan deze oproep kunt u
dit formulier tekenen en faxen naar 030 - 236 81 99
of scannen en mailen naar nukes@ikvpaxchristi.nl

Wij roepen alle regeringen op om te
starten met de onderhandelingen over
een verdrag dat kernwapens categorisch
verbiedt en dat volledige nucleaire
ontwapening verplicht stelt.

U kunt het ondertekende formulier ook opsturen
naar:
IKV Pax Christi – No Nukes
PO Box 19318
3501 DH Utrecht
030 233 33 46

Het is noodzakelijk, haalbaar en urgent.
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