Betreft: internationale dag van de vrede 21/9

Gent, 1 juni 2018

Geachte burgemeester, leden van de gemeenteraad,
21/9 is door de VN uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Vrede om ‘de idealen van vrede te
promoten’. Elk jaar in de aanloop naar 21/9 roepen wij alle steden en gemeenten op om hier de nodige
aandacht aan te besteden.
Vorig jaar lag de focus op de hoopvolle aanloop naar een VN-kernwapenverbod, meer dan 102 Vlaamse
steden en gemeenten participeerden: er werden ook moties aangenomen en brieven verstuurd naar de
Belgische regering.
Een wapperende vredesvlag in het straatbeeld in de week van 21/9 wordt ondertussen een jaarlijks
terugkerende traditie. Een traditie die we ook in 2018 willen verderzetten, uitbreiden en koppelen aan
een duidelijk thema.
Dit jaar leggen we de focus opnieuw op het thema kernwapens, waarom?
Er vonden vorig jaar 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. Het
verdrag werd opengesteld ter ondertekening op 20 september 2017. Ondertussen tekenden reeds 58
landen het verdrag, en ook het ratificatieproces is al opgestart. Eens 50 landen het VN-verdrag
ratificeren treedt het in werking.
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. 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.
Het VN-kernwapenverbod zal niet leiden tot de onmiddellijke eliminatie van alle kernwapens, maar
vergroot het stigma dat op deze massavernietigingswapens rust. Het verhoogt de druk op de
kernwapenstaten om werk te maken van ontwapening en dwingt financiële instellingen om niet langer
in kernwapenproductie te investeren.
België nam niet deel aan de onderhandelingen, en heeft het VN-verdrag ook (nog) niet getekend.
Daarom is het belangrijk dat Belgische steden en gemeenten een duidelijk signaal geven. Wij willen dat
België het kernwapenverbod ondertekent.
Wij hopen dat uw gemeente of stad mee wil helpen oproepen tot een internationaal verbod op
kernwapens en de vredesgedachte kracht wil bijzetten. Het internationale netwerk van Mayors for
Peace -waarvan 380 Belgische steden en gemeenten lid zijn- lanceerde intussen een noodcampagne om
kernwapens af te schaffen en roept alle landen expliciet op om het VN-kernwapenverdrag te
ondertekenen.
Wat kan uw stad of gemeente doen?
1. Hang de vredesvlag in de week van 21/9 en toon op die manier uw steun aan de campagne
o Laat op zoveel mogelijk openbare plaatsen en scholen de vredesvlag wapperen
o Wijd een kort artikel in de stads- of gemeentekrant of website aan deze oproep en leg
uit waarom het gemeentebestuur deze campagne ondersteunt (teksten en logo
beschikbaar)

o
o
o

Roep uw inwoners op de vredesvlag te hangen aan hun gevels, balkons en ramen
Tweet een foto van uw wapperende vredesvlag via #vredesvlag en/of deel de
facebookpagina
Organiseer een publieks- of schoolactiviteit op 20 of 21 september

2. Onderteken de open oproep van burgemeesters: ‘België teken het VN-kernwapenverbod’
o Teken de oproeptekst in bijlage en mail dit naar info@dagvandevrede.be
o Neem deel aan het onderhoud met de Belgische regering op 20/9 in Brussel
3. Onderzoek of de gemeentelijke financiën (waaronder pensioenfondsen en intercommunales)
vrij zijn van investeringen in kernwapens
o Op de website www.dontbankonthebomb.com vindt u een lijst van 20 bedrijven die
actief zijn in de kernwapensector. Indien er dergelijke investeringen zijn, kan u uw
fondsbeheerder hierover aanspreken en vragen hieruit te stappen.
o Om eventuele toekomstige onethische investeringen te vermijden kan u ook een eigen
duurzaam beleggingsbeleid opstellen of aanscherpen. In de brochure Institutioneel geld
aan het werk voor een duurzame toekomst vindt u een laagdrempelige introductie.
Alle info over deze campagne komt ook op www.dagvandevrede.be, u vindt er ook inspirerende acties
en activiteiten.

Hoogachtend,
Vrede vzw, Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie, Greenpeace Belgium & Fairfin

Contact: Pieter Teirlinck, info@dagvandevrede.be of 09/233.46.88

Wenst u graag vredesvlaggen te bestellen?
Wij helpen u graag verder.
Contact: Julie Ngandu, Julie@vrede.be 09/233.46.88
Prijzen:
* Mastvlag opschrift ‘VREDE’ (2 meter op 3 meter): 63,5 euro/stuk + 6 euro verzending (760 gram)
* Standaardvlag opschrift ‘PEACE’ (1m50 op 90 cm): 6 euro/stuk + 2,52 euro verzending (100 gram)
* Fiets/rugzakvlag opschrift ‘PEACE’ (14 cm op 22 cm): 1,5 euro/stuk + 0,84 verzending. (4 gram)
(Voor grotere hoeveelheden berekenen we de specifieke portkosten)
Bestelgegevens:
Vrede vzw, Dok Noord 4 F bus 203, 9000 Gent.
Btw-nummer 0408.309.325. Rekeningnummer BE26 5230 8032 1129

