Leuven, 7 augustus 2019

Geachte premier Michel,
74 jaar na de ontploffing van de eerste kernbommen op Hiroshima (6 augustus 1945) en Nagasaki (9
augustus 1945) beschikken vandaag 9 landen over een kernwapenarsenaal en zijn er andere landen en
niet-statelijke actoren die kernwapens zouden willen ontwikkelen. Wij willen dat er een einde komt
aan de dreiging met deze massavernietigingswapens. Zij horen niet thuis op deze planeet.
In België bestaat er een brede politieke consensus over het bannen van kernwapens, maar over de
timing en de manier waarop dit moet gebeuren, is er geen akkoord. Nochtans is ook de meerderheid
van de Belgische bevolking vóór kernontwapening (cfr. survey uitgevoerd door de Belgische Coalitie
tegen Kernwapens in april 2019).
Ook wereldwijd groeit het aantal landen dat een verbod wil op kernwapens. In juli 2017 keurde twee
derde van de lidstaten van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hiertoe een
verdragstekst goed, het verdrag dat bekend staat als Treaty to Prohibit Nuclear Weapons. Vanaf het
moment dat 50 landen dit verdrag hebben geratificeerd, treedt het in werking. 70 landen zijn hiermee
bezig, dus binnen afzienbare tijd is het zover. Bovendien zijn er al financiële instellingen die op basis
van het TPNW investeringen in kernwapenindustrie hebben stop gezet.
Wij vragen u, als premier van België, om deze toenemende vraag naar nucleaire ontwapening te
steunen en kordate stappen te zetten om dit mogelijk te maken door:
-

Een multidisciplinair en transparant debat te organiseren in de Kamer over het
kernwapenbeleid van België in het licht van het nakende wereldwijde verbod op kernwapens;

-

Binnen de NAVO het debat over het kernwapenbeleid van het bondgenootschap te voeren,
eveneens met het oog op het wereldwijd verbod;

-

Als lid van de VN-Veiligheidsraad, het ultieme orgaan voor het behoud van vrede en
veiligheid in de wereld, de kwestie van de groeiende dreiging met het gebruik van
kernwapens aan te kaarten.

-

De bestelde F-35’s niet te laten uitrusten met de capaciteit om kernwapens te vervoeren;

-

Het TPNW te ondertekenen en ratificeren;

-

De kernwapens van Belgisch grondgebied te laten verwijderen.

Met hoogachting,
Naam:
Adres:

