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Declaració conjunta amb motiu de l’entrada en vigor del Tractat sobre la

Prohibició de les Armes Nuclears

Les ciutats donen la benvinguda a l’entrada en vigor del tractat i insten als seus governs a comprometre’s amb aquest exitós

procés de desarmament

Grans ciutats globals, amb el suport de la secció europea de Mayors for Peace i el seu secretariat, la Nuclear Free Local Authorities

(NFLA) i la Campanya per l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN), emeten la següent declaració conjunta el dia que entra en vigor

el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (TPNW) a les Nacions Unides:

L’any que es commemora el 75è aniversari dels bombardejos atòmics d’Hiroshima i Nagasaki, nosaltres, en representació de les més

de 380 ciutats, pobles i estats federals que han aprovat resolucions donant suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears,

urgim als estats amb armes nuclears, als estats membres de l’OTAN i a aquells amb acords de defensa nuclear a comprometre’s amb

aquest important procés de desarmament.

Més de 50 països han ratificat el tractat i 38 estan en procés de fer-ho, mostra significativa que un creixent nombre d’estats membres

de les Nacions Unides creuen que el Tractat de No Proliferació Nuclear (NPT) ha arribat a un punt mort i el seu règim ha de

desbloquejar-se i obrir pas al TPNW, el qual crea un procés clau pel desarmament multilateral de totes les armes nuclears.

Hi ha més de 13.000 armes nuclears al món i totes elles apunten a àrees urbanes. Per aquest motiu, hem manifestat que ‘Les ciutats no

són objectius’ i hem aprovat mocions donant suport al TPNW. Els nostres pobles i ciutats serien els objectius d’aquestes armes i

quedarien completament destruïdes com les ciutats d’Hiroshima i Nagasaki l’any 1945.

De la mà de Mayors for Peace i ICAN, i també d’altres grups de la societat civil que advoquen per un món lliure d’armes nuclears,

considerem que l’entrada en vigor del Tractat és un fita històrica que formalment dona el tret de sortida a un procés multilateral de

desarmament nuclear. Celebrem el coratge i la fortalesa dels països que ja l’han signat i ratificat. També ens comprometem a treballar

amb ells per encoratjar als països que s’oposen a aquest procés a involucrar-se de forma activa.

Ens preocupa molt que, davant l’actual escenari polític global tan inestable, un atac nuclear, ja sigui intencionat o accidental, sigui un

perill real i possible. Donant suport al tractat, defensem una via pràctica i pacífica pels estats d’abandonar la perillosa unilateralitat i

exercir un enfocament multilateral.

Esperem que els estats parts del TPNW, de la mateixa forma que la conferència de revisió del NPT, siguin vies efectives per reiniciar

les negociacions globals en desarmament nuclear. Amb les altres armes de destrucció massiva ja il·legalitzades, l’anomalia sempre ha

estat l’armament nuclear i el Tractat cobreix aquest buit legal. Acollim que les Nacions Unides tingui un altre instrument important

per promoure un món pacífic lliure d’armes nuclears.

Aquesta  declaració  compta  amb el  suport  del  president  de Mayors  for  Peace,  el  president  de  la  secció  europea,  els  alcaldes i

alcaldesses vicepresidents i executius de l’organització, així com tots els electes que han aprovat mocions de suport al Tractat sobre la

Prohibició de les Armes Nuclears.

CONSTRUÏM LA PAU,
DE LES CIUTATS AL MÓN


