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Gent, 24 juni 2021

Betreft: Campagne ‘Internationale dag van de Vrede 21 september 2021’ - Hang de vredesvlag
– Geen nieuwe kernbommen in België – Teken het VN-kernwapenverdrag
Geachte mevrouw/mijnheer de burgemeester,
De Verenigde Naties riepen 21 september uit tot de Internationale Dag van de Vrede.
De vredesbeweging roept al vele jaren de Belgische steden en gemeenten op om die dag
zichtbaar te maken door de vredesvlag uit te hangen. Het aantal gemeentebesturen dat
gehoor geeft aan deze oproep neemt elk jaar toe.
Vorig jaar vroegen we bijzondere aandacht voor de 75-jarige herdenking van de
atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki (op 6 en 9 augustus 1945). 159 steden en
gemeenten markeerden deze verschrikkelijke gebeurtenis door de vredesvlag uit te hangen,
onze oprechte dank voor uw steun!
Dit jaar willen we de aandacht vestigen op het nieuwe VN-verdrag inzake het Verbod op
Kernwapens. Vandaag staan wereldwijd nog steeds méér dan 13.000
kernwapens opgesteld. Ze vormen een onaanvaardbare bedreiging voor mens en planeet. In
een context van toenemende economische en geostrategische wedijver tussen de
grootmachten in de wereld krijgen kernwapens opnieuw een prominentere rol. Zo kondigde
het Verenigd Koninkrijk in maart 2021 aan zijn arsenaal uit te breiden naar 260 kernkoppen en
testte Frankrijk in april 2021 nieuwe kernraketten.
In ons land staan al meer dan een halve eeuw Amerikaanse atoombommen opgesteld. Deze
worden binnenkort vervangen. België zal dus nieuwe, accuratere en bijgevolg inzetbaardere
kernbommen ontvangen. U kan er alles over lezen in de brochure in bijlage of beschikbaar bij
campagnemateriaal via www.dagvandevrede.be.
Laat ons ook in België van de afschaffing van deze massavernietigingswapens een politieke
prioriteit maken. Een mondiale kernontwapening is mogelijk als alle landen het VN-Verdrag
voor een Verbod op Kernwapens -dat sinds januari 2021 van kracht is- zouden ondertekenen.
België heeft zich jammer genoeg nog altijd niet aangesloten bij het VN-kernwapenverbod.
Steun daarom de campagne ‘Vredesvlag 2021’!
Door de vredesvlag uit te hangen op 21/9 vraagt uw gemeente een kernwapenvrij België
in een kernwapenvrije wereld: België moet afzien van nieuwe kernbommen op het
grondgebied en het VN-kernwapenverdrag ondertekenen.
We hopen van harte dat uw gemeente of uw stad zal deelnemen en zo het werk voor
een kernwapenvrije wereld zal versterken. Bij deze brief vindt u een uitgebreide infobrochure
en de ICAN Cities Appeal. Alle praktische info staat op de ommezijde van deze brief. Wij staan
altijd te uwer beschikking voor bijkomende inlichtingen en danken u alvast om ons verzoek in
overweging te nemen.
Met vredevolle groeten,
Emmelien Lievens namens de Belgische Coalitie tegen Kernwapens

PRAKTISCHE INFO
Hoe kan u de campagne steunen?
- Laat voor 15 september weten of uw gemeente deelneemt aan de
campagne Vredesvlag 2021 (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 met de bevolking (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?
- Steun de nationale fietsactie tegen kernwapens op 26 september in Kleine Brogel:
1. Hang een vredesvlagje aan uw fiets. (Kan besteld worden via de website)
2. Waarom vindt u dat er geen nieuwe kernwapens in België mogen komen? Stuur uw
antwoord en/of een foto van uw fiets met fietsvlag naar info@dagvandevrede.be en/of
deel het op sociale media met de hashtags #vredesvlag en #bikesnotbombs.
3. Neem deel aan de nationale fietsactie op zondag 26 september
- Doe zoals 77 andere Belgische steden en gemeenten en onderteken de ‘ICAN Cities Appeal’
waardoor uw gemeente steun geeft aan het VN-kernwapenverbod en de regering oproept
om het Verdrag te ondertekenen (zie bijlage). Als uw stad of gemeente dit 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 naar investeringen in de productie van
kernwapens gaan (zie www.bankwijzer.be).

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 en ideeën vindt u via www.dagvandevrede.be.

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):

