Hibakusha, de overlevenden van de Hiroshima-Nagasaki bom, blijven oproepen
voor een totaal kernwapenverbod **

PERSBERICHT:

Herdenking 73 jaar na Hiroshima en Nagasaki
en 1 jaar VN-kernwapenverbod
woensdag 8 augustus 2018 - Martelarenplein

Leuven - 14u. tot 18u.

Bij de kernbomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus 1945 kwamen honderdduizenden
mensen om het leven. Vandaag zijn er nog 15.000 kernwapens in de wereld, waarvan een twintigtal in
België.
Kernwapens maken de wereld niet veiliger. Het nucleaire spierballengerol en de nucleaire dreigementen
van de huidige wereldleiders herinnert ons daar bijna dagelijks aan. Er is maar één echte oplossing : een
totaal verbod op kernwapens.
Eén jaar geleden, op 7 juli 2017, hebben 122 landen de tekst goedgekeurd van een nieuw VN-verdrag
(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) dat kernwapens verbiedt. Zowel bezit, productie, dreiging,
gebruik als opslag van kernwapens zijn in dit verdrag verboden. Reeds 59 landen hebben het verdrag
ondertekent en 13 landen hebben het geratificeerd. Het verdrag treedt in werking als 50 landen het
verdrag ondertekend en geratificeerd hebben.
Het VN-kernwapenverbod verhoogt de druk op kernwapenstaten om hun beleid bij te sturen. In de
financiële wereld beginnen grote spelers nu al te anticiperen op dit VN-verbod. Tal van grote

pensioenfondsen pasten intussen hun investeringsbeleid aan. En ook KBC Bank kondigde vorige maand
aan dat investeringen in kernwapens niet langer kunnen.
Verassend genoeg steunt de Belgische regering het VN-kernwapenverbod (nog) niet, ondanks het eigen
regeerakkoord. Alle burgemeesters van Belgische steden en gemeenten worden gevraagd om een
gezamenlijke open brief op 20 september 2018 naar de Belgische regering te sturen, met de oproep om
het VN-kernwapenverbod dringend te ondertekenen.
De steun van de Belgische bevolking hebben de burgemeesters alvast: uit een recente internationale
publieksbevraging blijkt dat een meerderheid van de Belgen het VN-kernwapenverbod steunt én de
Amerikaanse kernbommen weg wil uit Kleine Brogel.
programma
14u.00 Stille Wake samen met ‘Vrouwen in ‘t Zwart Leuven’
14u.30 Toespraak door schepen mevrouw Denise Vandevoort
14u.40 Getuigenis ter Herdenking van Hiroshima-Nagasaki – spandoeken - Dome met foto’s van
Hiroshima-Nagasaki bombardement
15u.00 info verspreiden met folder – petitie actie
18u.00 einde

** foto: Ms. Emiko Okada
Age: 80
Location: Hiroshima
Distance from hypocenter: 2.8km
** vertaling
“War is one of two things: either you kill, or get killed.
Many children are victimized by poverty, malnutrition, and discrimination to this day.
I once encountered an infant who died of hypothermia. In its mouth was a small pebble.
Children are our greatest blessing.
I believe that grownups are responsible for war.”
https://www.1945project.com/gallery/
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