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De Raad,
Gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat:
- In augustus 1945, nu 75 jaar geleden, de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki
vielen waarbij twee steden volledig vernietigd werden en honderdduizenden slachtoffers
vielen.
- ICAN (international campaign to abolish nudear weapons) een appèl doet op steden en
gemeenten om de Nederlandse regering op te roepen het VN-kernwapenverdrag te
ondertekenen en te ratificeren.
- Het appèl behalve door diverse steden wereldwijd ook ondertekend is door ‘Mayors for
peace’ waarin duizenden burgemeesters wereldwijd zijn verenigd, waaronder ook onze
burgemeester Marcouch.
- De te ondertekenen tekst van het ICAN Cities Appeal luidt:
”Onze gemeente/stad 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.’’
Overwegende dat:
- Het enige passende antwoord op de catastrofale humanitaire gevolgen van ieder
gebruik van kernwapens is, ze te verbieden en volledig uit te bannen.

Roept het college op:
- Namens Arnhem het ICAN Cities Appeal te ondertekenen én de Nederlandse regering
op te roepen om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen en te ratificeren.
- Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken te informeren dat Arnhem het ICAN Cities
Appeal heeft ondertekend.

En gaat over tot de orde van de dag.
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