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Een wereldwijde oproep van steden en gemeenten
ter ondersteuning van het VN-Kernwapenverbod
Over het Appel

Hoe het Appel te ondertekenen

Kernwapens vormen een onacceptabele dreiging voor
iedereen wereldwijd. Dit is waarom op 7 juli 2017, 122
landen voor aanname van het VN-kernwapenverbod
hebben gestemd. Alle nationale overheden worden
uitgenodigd om dit verdrag te ondertekenen en te
ratificeren. Het verbiedt het gebruik, productie en opslag
van nucleaire wapens en legt een stevig fundament
voor de totale eliminatie van deze wapens. Steden en
gemeenten kunnen meehelpen de steun voor het VNkernwapenverbod te vergroten door het ICAN Cities
Appeal te ondertekenen.

De burgemeester, griffier of een andere
vertegenwoordiger van de gemeente kan laten
weten dat zijn of haar gemeente het Cities Appeal
ondersteunt door een mail sturen naar
nukes@paxforpeace.nl. Deze oproep is in het
bijzonder gericht aan steden en gemeenten in landen,
zoals Nederland, die het VN-kernwapenverbod nog
niet hebben ondertekend.

Tekst van het Cities Appeal
‘‘Onze stad/gemeente heeft grote zorgen over de ernstige
bedreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd.
We geloven dat onze inwoners het recht hebben om te leven
in een wereld zonder deze dreiging. Ieder gebruik van kernwapens, opzettelijk of per ongeluk, zou catastrofale, wijdverbreide en langdurige gevolgen hebben voor zowel mensen
als het milieu. Daarom verwelkomen we het VN-Kernwapenverbod dat in 2017 door de Verenigde Naties is aangenomen
en roepen we onze regering op dit Verdrag zo snel mogelijk te
ondertekenen en te ratificeren.’’
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Suggesties voor verdere actie
1. Laat het de Nederlandse overheid weten: informeer
de Minister van Buitenlandse Zaken of een andere
relevante vertegenwoordiger dat uw gemeente het
ICAN Cities Appeal heeft ondertekend.
2. Informeer de media: stuur een persbericht uit
waarin wordt aangekondigd dat uw gemeente
het Cities Appeal heeft ondertekend en daarmee
de Nederlandse overheid oproept het VNkernwapenverbod te ondertekenen en te ratificeren.
3. Informeer de inwoners: verspreid informatie of
organiseer een tentoonstelling over de dreiging van
nucleaire wapens en de wereldwijde inspanningen
om deze dreiging weg te nemen.
4. Desinvesteer publieke gelden: neem maatregelen
om ervoor te zorgen dat fondsen die door
uw gemeente worden beheerd, niet worden
geïnvesteerd in kernwapenproducenten. Zie voor
meer informatie: www.dontbankonthebomb.com.
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