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Geachte formateur / Geachte Eerste Minister en alle leden van de federale regering,

Na een decennium van voorbereidingen vonden in 2017 multilaterale onderhandelingen plaats in New
York die op 7 juli 2017 resulteerden in een VN-verdrag dat kernwapens ondubbelzinnig verbiedt. 122
landen keurden de slottekst goed.
Dit is niet minder dan een historische stap. Voor het eerst sedert de kernbomaanvallen op Hiroshima
en Nagasaki (1945) werd een verdrag aangenomen dat de productie, het bezit, de transfer en het
gebruik van kernwapens universeel verbiedt.
Ondertussen (*) tekenden reeds 70 landen het verdrag, en ook het ratificatieproces is opgestart. Van
zodra 50 landen het VN-verdrag ratificeren treedt het in werking.
Hopelijk kan in 2020, exact 75 jaar na het einde van WOII en het eerste gebruik van atoomwapens, het
VN-kernwapenverbod in werking treden.
De internationale campagne ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) die dit alles
mee bewerkstelligde, ontving hiervoor in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede - een zeer duidelijk signaal.
Onze steden en gemeenten zijn sterk bezorgd over de ernstige bedreiging die nucleaire wapens
vormen voor onze gemeenschappen wereldwijd. Wij vinden dat onze inwoners het recht hebben om
zonder deze dreiging te leven.
Elk gebruik van kernwapens, of het nu accidenteel of bewust is, zou immers catastrofale, verreikende
en langdurige gevolgen hebben voor mens en planeet.
Daarom steunen wij het VN-kernwapenverbod (TPNW) en roepen wij onze regering op om het te
onderschrijven.

Hoogachtend,

Burgemeester, stad/gemeente

(*) Op datum van 1 juni 2019
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