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Inleiding over actualiteit rondom het kernwapenverbod
Gastspreekster: Selma van Oostwaard
Selma is programmamedewerker Humanitaire Ontwapening bij PAX, schreef o.a. met collega Krista
van Velzen het voorstel ‘Verbied kernwapens in Nederland’ en ging met vrijwilligers de straat op om
de benodigde 40.000 handtekeningen te verzamelen. Op 28 april 2016 debatteerde de Tweede
Kamer over het burgerinitiatief. Tijdens het Kamerdebat heeft een ruime meerderheid van de Kamer
de regering opgeroepen om zich actief in te zetten voor de start van internationale onderhandelingen
over een kernwapenverbod. Selma was in oktober aanwezig bij de Algemene Vergadering van de VN,
waar een meerderheid van VN-lidstaten vóór een historische resolutie stemden die onderhandelingen
over een verdrag dat kernwapens verbiedt in 2017 mogelijk maakt.
Selma vertelde aan de hand van een Powerpoint over de stappen richting Kernwapenverbod. Ze
vergelijkt zo’n verbod met het verbod op chemische wapens en clustermijnen. Dit zijn wapens die
geen verschil maken tussen militairen en burgers.
Er moest een impasse doorbroken worden, omdat de kernwapenstaten geen uitvoering geven aan
artikel VI van het Non Proliferatieverdrag uit 1970, waarbij de kernwapen staten zich verplichten om in
good faith te onderhandelen over een verdrag tot totale ontwapening onder strikte en effectieve
internationale controle.
Deze impasse is doorbroken omdat er meer aandacht kwam voor de humanitaire gevolgen van
kernwapens op drie bijeenkomsten van Staten en Civil society. (2013-2014) De conclusie was daar
dat de gevolgen van het gebruik van kernwapens, in welke vorm dan ook, niet zijn te voorzien.
Daarna hebben 127 landen een Humanitaire Pledge geschreven. Daarin beloven ze om met alle
relevante partijen samen te werken om kernwapens te verbieden en te elimineren.
In Nederland lukte het PAX het onderwerp op de agenda van de tweede kamer te krijgen d.m.v. een
burgerinitiatief . De tweede kamer verzocht daarop de regering zich in te zetten voor een start van
onderhandelingen in de VN over een verbod op nucleaire wapens en om ook andere NATO landen bij
deze onderhandelingen te betrekken.
In oktober 2016 heeft de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aangenomen met 123
stemmen tegen 38 stemmen en 16 onthoudingen om in 2017 een bijeenkomst te beleggen, om
onderhandelen te starten over een wettelijk bindend instrument om kernwapens te verbieden,
leidende tot een totale verwijdering.
Tot de tegenstemmers hoorden de kernwapenstaten en de NAVO-lidstaten , met uitzondering van
Nederland. Nederland onthield zich van stemming.
Dat is een vooruitgang en maakt het Nederland mogelijk zich meewerkend op te stellen in het
komende proces.

PAX zal aanbevelingen schrijven over de gewenste aanpak van komende toetsing van de NPV in
2020. Nederland zal voorzitter zijn van een voorbereidende conferentie van deze toetsing in 2017.

Vragen en gedachtewisseling
Wat kunnen we doen?
We kunnen de aanbevelingen die PAX zal schrijven over de gewenste aanpak van Nederland, als
voorzitter van de voorbereidende bijeenkomst van de komende revisie van het NVP , verspreiden bij
de (Europese, NAVO) WILPF secties en Europarlementariërs.
Verder kunnen we de volgende informatie bestuderen en bekend maken
-

De website van het Don’t Bank on the Bomb onderzoek: www.dontbankonthebomb.nl.

1

-

Hier een link naar het Nederlandse
nieuwsbericht:https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/steeds-meerinvesteerders-sluiten-kernwapens-uit
Het boek met talloze voorbeelden van bijna-ongelukken met kernwapens heet ‘Command and
Control’, auteur: Eric Schlosser
Het rapport van Ira Helfand, IPPNW, over de gevolgen van kernwapen op mens en milieu
heeft ‘Nuclear Famine: A billion people at risk | Global impacts of limited nuclear war on
agriculture, food supplies and human nutrion’, link: http://www.ippnw.org/nuclear-famine.html
Hier staat meer informatie over de resolutie over het kernwapenverbod die is aangenomen in
het Europees Parlement: http://www.icanw.org/campaign-news/european-parliament-calls-oneu-member-states-to-prohibit-nuclear-weapons/
De website van ons programma nucleaire ontwapening is: www.nonukes.nl.
Phon van den Biezen zal voor studenten een lezing houden over de rechtzaak van de
Marshall eilanden. tegen de Verenigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk, China,
India, Israël, Pakistan én Noord-Korea. Dit zijn de negen landen op de wereld die kernwapens
bezitten. De Republiek van de Marshall Islands vindt dat deze landen te weinig doen om te
ontwapenen. Nu proberen ze dit daarom via het Internationaal Gerechtshof af te dwingen.
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