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“Stop de kernwapendreiging!” 

Geachte mevrouw/meneer de burgemeester, 

De Verenigde Naties riepen 21 september uit tot Internationale Dag van de Vrede. De 

vredesbeweging roept al vele jaren alle Belgische steden en gemeenten op om deze dag zichtbaar te 

maken door de vredesvlag uit te hangen. Vorig jaar hebben 132 steden en gemeenten de vredesvlag 

laten wapperen om op te roepen voor een kernwapenvrije wereld.  Bedankt voor uw steun!  

Gezien de huidige context willen we net zoals vorig jaar graag bijzondere aandacht vestigen op de 

groeiende nucleaire dreiging, en het antwoord hierop: het VN-verbodsverdrag op kernwapens. Doet 

u (opnieuw) mee?   

Naast het feit dat er vandaag de dag nog steeds zo’n 13.000 kernwapens zijn in de wereld, toont de 

openlijke dreiging met het inzetten ervan in de context van het conflict tussen Oekraïne en Rusland 

dat het gevaar dat uitgaat van deze massavernietigingswapens voor mens en planeet heel reëel is. 

België kan en moet hier het goede voorbeeld geven en het VN-verbodsverdrag ondertekenen en 

promoten.  

Ook in België liggen er sinds de jaren 1960 nog steeds kernbommen van de Verenigde Staten. Deze 

worden binnenkort ‘gemoderniseerd’ met nieuwe technologie, wat inhoudt dat de bommen die 

België huisvest gemakkelijker inzetbaard zullen zijn. Alle informatie hierover kan u terugvinden op de 

campagnewebsite www.dagvandevrede.be.  

Laat ons ook in België van de afschaffing van deze massavernietigingswapens een politieke prioriteit 

maken. Een mondiale kernontwapening is mogelijk als meer landen het VN-Verdrag voor een Verbod 

op Kernwapens -dat sinds januari 2021 van kracht is- ondertekenen.  

Daarom vragen we u om de ‘Vredesvlagcampagne 2022’ te steunen.  Roep België mee op om het VN-

verbodsverdrag op kernwapens te ondertekenen en werk zo mee aan een kernwapenvrije wereld! 

 

 

 

 

 

De ommezijde van deze brief bevat praktische informatie en de ‘ICAN Cities Appeal’.  

Wij staan steeds ter beschikking voor bijkomende informatie en danken u alvast om ons verzoek in 

overweging te nemen.  

Met vredevolle groeten, 

Arthur Sanders namens de Belgische Coalitie tegen Kernwapens 

 

Door de vredesvlag uit te hangen op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, 

spreekt uw gemeente zich uit tegen de heersende nucleaire dreiging en vraagt u België om 

hier een rol in op te nemen. België moet afzien van nieuwe kernbommen op ons 

grondgebied en het VN-verbodsverdrag op kernwapens ondertekenen! 

 



PRAKTISCHE INFO  

Hoe kan u de campagne steunen?  

• Laat voor 15 september weten of uw gemeente deelneemt aan de campagne Vredesvlag 
2022 (stuur een mail naar info@dagvandevrede.be). 

• Hang in de week van 21/9 de vredesvlag uit voor het stad- of gemeentehuis en/of andere 
officiële gebouwen en scholen (Bestel uw vlag via www.dagvandevrede.be).  

• Maak de campagne kenbaar in uw communicatie: deel een foto met de #vredesvlag 
(Persbericht beschikbaar bij campagnemateriaal via www.dagvandevrede.be).  

• Verwijs naar de online infobrochure over kernwapens (Brochure beschikbaar bij 
campagnemateriaal via www.dagvandevrede.be).  

 
Wat kan u nog meer doen? 

• Doe zoals de meer dan 100 andere Belgische steden en gemeenten en onderteken de ‘ICAN 
Cities Appeal’ waardoor uw gemeente steun geeft aan het VN-kernwapenverbod en de 
federale regering oproept om het Verdrag te ondertekenen (zie bijlage). Als uw stad of 
gemeente deze oproep al tekende hoeft u dit uiteraard niet opnieuw te doen, de lijst vindt u 
hier: https://cities.icanw.org. 

• Zorg ervoor dat er geen gemeentelijke fondsen geïnvesteerd worden in de productie van 
kernwapens (zie www.bankwijzer.be).  

• Neem deel aan de nationale fietsactie tegen kernwapens op zondag 25 september in Brussel. 
 

Contactgegevens?  

Belgische Coalitie tegen Kernwapens  
P/A Vrede vzw  
Dok Noord 4F bus 203  
9000 Gent  
info@dagvandevrede.be  

09/233.46.88  

Alle informatie kan u terugvinden via www.dagvandevrede.be. 
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ICAN Cities Appeal: Een wereldwijde oproep van steden en gemeenten ter ondersteuning van het 

VN-Kernwapenverbod ( https://cities.icanw.org ) 

Over het Cities Appeal  

Kernwapens vormen een onacceptabele dreiging voor iedereen wereldwijd. Dit is waarom op 7 juli 

2017, 122 landen voor aanname van het VN-kernwapenverbod hebben gestemd. Alle nationale 

overheden worden uitgenodigd om dit verdrag te ondertekenen en te ratificeren. Het verbiedt het 

gebruik, de productie en de opslag van nucleaire wapens en legt een stevig fundament voor de totale 

eliminatie van deze wapens. Steden en gemeenten kunnen meehelpen de steun voor het VN-

kernwapenverbod te vergroten door het ICAN Cities Appeal te ondertekenen. Dit is een 

internationale campagne van ICAN, the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, 

specifiek gericht aan steden en gemeenten wereldwijd. De Cities Appeal werd reeds onderschreven 

door onder meer Berlijn, Parijs, Washington en Sydney.  

Tekst van het Cities Appeal  

“Onze stad/gemeente is 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 regeringen op om dit te onderschrijven.”  

 

De burgemeester of verantwoordelijke stuurt de Cities Appeal ondertekend door naar 

info@dagvandevrede.be. 

 

Ondertekend door (naam en functie): 

 

 

Namens (Stad/gemeente): 

 

 

 

 

 

 


