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Christen Unie Partij voor 
de Dieren 
Gemeente raadsfractie Rotterdam MOTIE: Ondertekening ICAN Cities Appeal 

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 oktober 2020 ter 
bespreking van het ondertekenen van het ICAN Cities Appeal; ' 

Constaterende dat 

. Grote steden een primair doelwit zijn voor kernwapens; 

. Elk gebruik van kernwapens catastrofale humanitaire consequenties zal hebben 
voor mens en milieu; 

- Nucleaire wapens een exceptionele bedreiging vormen voor steden zoals 
Rotterdam; 

. Nobelprijs voor de Vrede winnaar 2017 De International Campaign to Abolish 
Nuclear Weapons (hierna: ICAN) steden vraagt de volgende tekst te 
ondertekenen: 

“Onze 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, 
opzette/ĳk of per ongeluk, zou catastrofale, wĳdverbreide en langdurige gevolgen 
hebben voor zowel mensen als het milieu. Daarom verwe/komen 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.”; 

Overwegende dat 

- Een grote hoeveelheid steden het Cities Appeal van ICAN reeds hebben 
ondertekend (Bijv: Nijmegen, Manchester, Berlijn, Parijs, Toronto en Washington 
D.C.); 

' . De internationale groep ‘Mayors for Peace het ICAN Cities Appeal reeds 
onderschrijven; 
Onze burgemeester een ‘Mayor for Peace' is; 
Rotterdam in het verleden heeft ondervonden wat de verschrikkelijke gevolgen 
kunnen zijn van een bombardement; 

Verzoekt het college 
GEMEENTERAAD 

. De ICAN Cities Appeal namens Rotterdam te ondertekenen; \urgaderlng van 
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