Gent, 30 juni 2020
Ludo De Brabander
Belgische Coalitie tegen Kernwapens
P/A Vrede vzw
Dok Noord 4F bus 203
9000 Gent
Betreft: Brief aan de burgemeesters van België ter gelegenheid van de Internationale
Dag van de Vrede op 21 september - Hang de vredesvlag! Nooit meer Hiroshima of
Nagasaki!

Mevrouw/mijnheer de burgemeester,
De Verenigde Naties riepen 21 september uit tot Internationale Dag van de Vrede. De
vredesbeweging roept al vele jaren steden en gemeenten in België op om die dag zichtbaar te
maken door de vredesvlag uit te hangen. Elk jaar neemt het aantal gemeentebesturen dat
daaraan gehoor geeft toe.
Dit jaar vragen we bijzondere aandacht voor de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki
(op 6 en 9 augustus 1945). Het is 75 jaar geleden dat twee kernbommen beide steden met de
grond gelijk maakten. Daarbij vielen meer dan 200.000 dodelijke slachtoffers. Vele anderen
raakten voor het leven getekend of verminkt. Deze gruwelijke gebeurtenis verhinderde niet
dat het kwam tot een kernwapenwedloop. Vandaag staan wereldwijd 14.000 kernwapens
opgesteld. Ze vormen een onaanvaardbare bedreiging van mens en planeet.
Daarom dat de vredesbeweging al jaren ijvert om van de ontmanteling van deze
levensbedreigende massavernietigingswapens een politieke prioriteit te maken. Een complete
kernontwapening is mogelijk als alle landen het in juli 2017 afgesloten VN-Verdrag voor een
Verbod op Kernwapens zouden ondertekenen. 81 staten deden dat inmiddels al, waarvan 38
het ratificeerden. Het Verdrag treedt in werking van zodra 50 landen het hebben geratificeerd.
België heeft het VN-verdrag jammer genoeg nog niet ondertekend. In ons land staan ook al
meer dan een halve eeuw Amerikaanse atoombommen opgesteld die binnenkort vervangen
zullen worden door een nieuwe versie.
Door de vredesvlag uit te hangen vraagt uw gemeente een kernwapenvrij België in een
kernwapenvrije wereld zodat de gruwel van Hiroshima en Nagasaki nooit meer kan
plaatsvinden.
We vragen u om:
-

-

voor 16 september te laten weten of uw gemeente deelneemt aan de campagne
Vredesvlag 2020 (stuur een mail naar info@dagvandevrede.be)
de vredesvlag uit te hangen voor het stad- of gemeentehuis en/of andere officiële
gebouwen en scholen (Bestel uw vlag via het bijgevoegd bestelformulier of via
www.dagvandevrede.be)
dat kenbaar te maken in uw communicatie met de bevolking en zo mogelijk
educatieve activiteiten aan te bieden (zie voorbeeld persbericht en educatief aanbod op
www.dagvandevrede.be)

-

een korte quote van de burgemeester of bevoegde schepen te bezorgen over waarom
uw gemeente meedoet (max. 50 woorden + foto indien mogelijk - mail naar
info@dagvandevrede.be)

Wat u nog kan doen:
-

-

de brief ondertekenen aan de premier en de parlementsvoorzitter om een open
democratisch parlementair debat te vragen over de aanwezigheid van kernwapens op
Belgisch grondgebied (zie bijlage)
het ICAN Cities Appeal ondertekenen waardoor uw gemeente steun geeft aan het VNkernwapenverbod en de regering oproept om het Verdrag te ondertekenen (zie bijlage)
ervoor zorgen dat er geen gemeentelijke fondsen naar investeringen in
kernwapenproductie gaan (zie www.bankwijzer.be)
de atoomaanval op Hiroshima en Nagasaki blijvend in herinnering brengen door een
memoriaal of de naamgeving van een straat of plein

Meer informatie en ideeën vindt u via www.dagvandevrede.be
We hopen van harte dat uw gemeente of uw stad kan deelnemen en zo het werk voor een
kernwapenvrije wereld kan versterken. Bij deze brief vindt u de open brief aan de premier en
de parlementsvoorzitter, de ICAN Cities Appeal en een bestelformulier voor vlaggen. Wij
staan altijd te uwer beschikking voor bijkomende inlichtingen en danken u alvast om ons
verzoek in overweging te nemen.

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens,

Ludo De Brabander (Vrede vzw)

21 september 2020
Mevrouw Sophie Wilmès
Eerste minister van België
De Heer Patrick Dewael
Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Open brief van de burgemeesters van België:
Voor een open en transparant debat over de aanwezigheid van kernwapens in België

Mevrouw de eerste minister, mijnheer de voorzitter,
Onze steden en gemeenten maken zich grote zorgen over de ernstige bedreiging die kernwapens
vormen voor gemeenschappen over de hele wereld. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid
om in het belang van de veiligheid van onze burgers, ervoor te zorgen dat ze niet langer moeten
leven met de dreiging die van deze massavernietigingswapens uitgaat. Elk accidenteel of
opzettelijk gebruik van kernwapens zou rampzalige en langdurige gevolgen hebben voor mens
en planeet, tot het punt dat hun voortbestaan bedreigd wordt.
Verschillende documenten en verklaringen getuigen van het feit dat België sinds het begin van
de jaren zestig onafgebroken Amerikaanse kernbommen heeft gestationeerd. In de loop der
jaren is de weerstand tegen de aanwezigheid van massavernietigingswapens op ons
grondgebied meermaals tot uiting gekomen, van petities en opiniepeilingen tot resoluties in het
parlement.
Opeenvolgende regeringen weigeren echter de aanwezigheid van kernwapens op Belgisch
grondgebied officieel te erkennen waardoor een democratisch debat niet mogelijk is. In
Duitsland is begin mei 2020 een brede publieke discussie losgebarsten over de deelname van
het land aan de nucleaire taken van de NAVO. De leiders van de op één na grootste politieke
partij (de SPD) hebben zich officieel uitgesproken voor de terugtrekking van kernwapens die
op Duits grondgebied zijn opgesteld. Net als onze buren zijn wij van mening dat het vertrouwen
in de democratie en het belang van dit onderwerp voor de veiligheid van ons land en onze
planeet de organisatie van een open en transparant debat vereisen, zeker wanneer uit een recente
opiniepeiling blijkt dat 2/3de van de Belgische bevolking het nieuwe VN-Verbodsverdrag op
kernwapens steunt. Het is belangrijk hiermee rekening te houden nu België zich voorbereidt op
de komst van nieuwe, kleinere en gemakkelijker inzetbare atoombommen vanaf 2021.
De ondertekenende steden en gemeenten roepen daarom de regering op om de aanwezigheid
van kernkoppen op ons grondgebied officieel te erkennen, zodat de vertegenwoordigers van het
Belgische volk op een constructieve manier kunnen debatteren over de wenselijkheid ervan.
We danken u alvast om ons verzoek in overweging te nemen.
Burgemeester, stad/gemeente

ICAN Cities Appeal: Een wereldwijde oproep van steden en gemeenten ter
ondersteuning van het VN-Kernwapenverbod

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 one 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.
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