OPEN BRIEF AMBASSADEURS VOOR DE VREDE - 2017
Meneer de Eerste minister,
Op zondag 10 december wordt de Nobelprijs voor de Vrede 2017 uitgereikt aan de International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), voor hun strijd voor een kernwapenvrije
wereld. Hopelijk kijkt u ook naar de uitreiking en laat u zich inspireren door de verschillende
speeches.
Anno 2017 is de actieve nucleaire dreiging terug van weggeweest. De leiders van de Verenigde
Staten en Noord-Korea zijn verwikkeld in een bruut verbaal opbod. Bovendien lijkt president
Trump het Iraanse kernwapenakkoord op de helling te zetten. Dat baart ons grote zorgen.
2017 was nochtans ook het kanteljaar in de strijd voor een kernwapenvrije wereld. Op 7 juli
namen 122 landen een VN-verbodsverdrag op kernwapens aan en krijgt ICAN, een coalitie van
468 organisaties uit 101 landen, waaronder Pax Christi Vlaanderen, zoals gezegd de Nobelprijs
voor de Vrede. Het is de verdienste van ICAN dat het verbod op kernwapens een feit werd. Het
Nobelprijscomité geeft een belangrijk signaal met deze bekroning: in tijden van dreiging met
kernwapens is het cruciaal om een versnelling hoger te schakelen in de nucleaire ontwapening.
Het nieuwe VN-verdrag verhoogt de politieke druk op de kernwapenstaten, beperkt de mondiale
bewegingsvrijheid van nucleaire arsenalen en bemoeilijkt de private financiering van kernwapens.
Wij juichen het verdrag met veel enthousiasme toe: eindelijk wordt dit massavernietigingswapen
verboden.
De Belgische regering weigerde deel te nemen aan de verbodsonderhandelingen en wil het
verdrag niet ondertekenen. De in Kleine-Brogel gestationeerde Amerikaanse kernwapens blijven
liggen. Erger nog: deze kernwapens worden de komende jaren wellicht gemoderniseerd, een
peperdure operatie om de impact van het wapen preciezer te maken. Massavernietigingswapens
preciezer maken? Bovendien ziet het ernaar uit dat de Belgische regering de nieuw aan te kopen
gevechtsvliegtuigen wil laten uitrusten met de capaciteit om kernwapens te vervoeren en te
droppen.
Wij, Ambassadeurs voor de Vrede, hiertoe benoemd door Pax Christi Vlaanderen, steunen het
werk van ICAN en vragen u dan ook met aandrang de houding van de Belgische regering ten
opzichte van het Verdrag voor een Verbod op Kernwapens te herzien en het verdrag alsnog te
ondertekenen. Alle kernwapens moeten weg, ook uit België.
Op die manier verdient deze regering dan ook een prijs voor haar politieke moed op weg naar
een kernwapenvrije wereld.
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