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Mezinárodní den za úplné odstranění jaderných zbraní:
Mezinárodní Červený kříž vyzývá státy, aby využily jedinečnou
příležitost k postupu v jaderném odzbrojení

VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

U příležitosti Mezinárodního dne za úplné
odstranění
jaderných
zbraní
dnes
Mezinárodní výbor Červeného kříže a
Mezinárodní
federace
společností
Červeného kříže a Červeného půlměsíce
vyzvaly státy, aby – v souladu se svými
stávajícími závazky – zahájily jednání o
smlouvě o zákazu a úplném odstranění
jaderných zbraní.
Tato výzva přichází během zasedání
Valného shromáždění OSN v New Yorku,
které
může
rozhodnout
o
svolání
konference ke sjednání smlouvy zakazující
použití jaderných zbraní a vedoucí k jejich
úplnému odstranění, která by se mohla
konat v r. 2017. Státy by tak jednaly
v souladu s doporučením Pracovní skupiny
OSN pro jaderné odzbrojení přijatým
s širokou podporou států v srpnu tohoto roku.

Na snímku: Sv. Jiří bojuje s drakem zhotoveným
z jaderných raket USA a SSSR (zdroj: OSN)

Poprvé v jejich 70leté historii by se tak mohl zákaz jaderných zbraní stát skutečností.
„Vyzývám všechny státy, aby tuto příležitost využily,“ řekl prezident Mezinárodního výboru
ČK Peter Maurer, podle nějž nastal čas pro světové leadery, aby se v této záležitosti ujali
vedení. „Musíme se zbavit svět jaderných zbraní jednou provždy. Dokud tak neučiníme,
zůstává zde možnost jejich úmyslného nebo náhodného použití, riziko katastrofálních a
dlouhodobými následků: na lidské zdraví, životní prostředí, klima, produkci potravin a socioekonomický rozvoj. Zbavit svět jaderných zbraní je humanitárním imperativem," uvedl
P. Maurer dále.
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„Historie již ukázala, jaké jsou humanitární důsledky použití jaderných zbraní – dokonce
jedné jediné – jde o hrůzu nevyjádřitelnou slovy a trvající po dekády,“ doplnil Tadateru
Konoé, prezident Mezinárodní federace společností ČK&ČP a současně hlava japonského
Červeného kříže. „Lékaři v nemocnicích Japonského ČK stále – více než 70 let po svržení
jaderných pum na Hirošimu a Nagasaki – mají stále v péči mnoho tisíc lidí, kteří se dodnes
potýkají s dlouhodobými vážnými dopady užití jaderných zbraní na své zdraví. Většina
dnešních jaderných zbraní mají mnohonásobně silnější efekt, než měly pumy použité v r.
1945,“ pokračoval T. Konoé a zdůraznil, že efektivní poskytování humanitární pomoci by
v takovém případě bylo prakticky nemožné a žádné mezinárodní plánu pro tuto eventualitu
neexistují.
Mezinárodní hnutí ČK&ČP v roce 2011, v návaznosti na výzvy činěné od r.1945, vydalo
historický apel, aby jaderné zbraně byly zakázány a odstraněny.

» o jaderných zbraních z pohledu mezinárodního humanitárního práva
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