Bezpečnost
bez jaderných
zbraní
Role České republiky a jejích zákonodárců
v mezinárodních odzbrojovacích procesech

„Na světě existuje více než 17 000 jaderných zbraní, které
představují vážnou hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti.
Jakékoliv použití jaderných zbraní, ať už v důsledku nehody,
špatného úsudku či záměrně, by mělo devastující humanitární
a ekologické dopady.“

I N S T IT U T P R O U D R Ž IT E L N O U B E Z P E Č N O S T

— Meziparlamentní unie, 2014
„Existence tisíců jaderných zbraní je nejnebezpečnějším
dědictvím Studené války. ... Dnes tedy jasně a s přesvědčením
oznamuji odhodlání Spojených států usilovat o mír
a bezpečnost světa bez jaderných zbraní. ... V tomto úsilí
nemůžeme uspět sami, ale můžeme ho vést, můžeme ho začít.“
— Barack Obama, Praha 2009
„Všechny státy by měly vynaložit zvláštní úsilí k vytvoření
rámce potřebného k dosažení a udržení světa bez jaderných
zbraní.“

VYSTOUPÍ
13.00 Alena Gajdůšková
1. místopředsedkyně Senátu PČR
13.15 Dana Váhalová
členka delegace PČR do Meziparlamentní unie
13.30 Angela Kane
vysoká představitelka OSN pro odzbrojování
14.00 Alyn Ware
globální koordinátor PNND
14.10 Marek Jukl
prezident Českého Červeného kříže
14.20 Jana Jedličková
předsedkyně PragueVision
14.30 Diskuze
Jednacím jazykem konference je čeština.
Simultánní překlad z angličtiny zajištěn.

Pořádá PaedDr. Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu
Parlamentu České republiky, ve spolupráci s mezinárodní sítí
Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament
(PNND) a českou nevládní organizací PragueVision – Institut pro
udržitelnou bezpečnost.

— Signatáři Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, 2010
„Aliance je odhodlána usilovat o bezpečnější svět pro všechny
a vytvářet podmínky pro svět bez jaderných zbraní...“
— Revize koncepce obrany a odstrašení NATO, 2012
„Nedávný vzestup politické podpory pro dosažení světa
bez jaderných zbraní ukazuje, že politici po celém světě, včetně
jaderných zemí, uznávají nejen to, že zbavit svět jaderných
zbraní je jejich povinností, ale také to, že v našem stále
globalizovanějším světě se tento cíl stává uskutečnitelnějším.
Nacházíme se v bodě obratu ve věci dosažení globální
bezpečnosti prostřednictvím světa bez jaderných zbraní.
Tuto příležitost je třeba udržet, prohloubit a využít, abychom
naplnili očekávání a aspirace občanů tohoto světa a zajistili
udržitelnou bezpečnost pro budoucí generace. Alternativa
v podobě další proliferace a možné jaderné katastrofy
jednoduše není přípustná.“
— Anders B. Johnson, generální tajemník Meziparlamentní
unie, a Uta Zapf, ko-prezidentka PNND, 2012

Připojte se k Parlamentní síti za nešíření
a odstranění jaderných zbraní (PNND).
Více informací na webu www.pnnd.org
nebo na e-mailu info@praguevision.org.
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Angela Kane – vysoká představitelka OSN pro odzbrojování

15. května

13.00 hodin | Jednací sál Senátu PČR

PaedDr. Alena Gajdůšková
1. místopředsedkyně Senátu PČR,
členka Rady PNND

Alena Gajdůšková dlouhodobě podporuje vizi světa bez
jaderných zbraní. Účastnila se řady domácích i mezinárodních aktivit na podporu konkrétních kroků v jaderném
odzbrojování. Od roku 2009 je členkou mezinárodní sítě
Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament (PNND). V roce 2013 iniciovala otevřený dopis
Baracku Obamovi na podporu jeho „pražské vize“ světa bez
jaderných zbraní, k němuž se připojily desítky členů a členek
parlamentu České republiky a dalších deseti zemí NATO.
V lednu 2014 se zúčastnila mezinárodní konference PNND
ve Washingtonu a přijala pozvání do rady této organizace.
www.gajduskova.cz

Angela Kane
vysoká představitelka OSN
pro odzbrojování

Angela Kane, původem z Německa, od roku 2012 působí
jako vedoucí představitelka OSN pro otázky odzbrojování,
a to jak v oblasti jaderných zbraní, tak i dalších zbraní
hromadného ničení a konvenčních zbraní. Stojí v čele
United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA)
a je poradním hlasem generálního tajemníka OSN v oblastech kontroly zbrojení, nešíření zbraní a souvisejících bezpečnostních témat. V loňském roce sehrála klíčovou roli
při jednáních o přistoupení Sýrie k Úmluvě o zákazu chemických zbraní. Během své téměř čtyřicetileté praxe v OSN
zastávala řadu dalších vedoucích pozic, zejména v oblasti
prevence a řešení konfliktů.
www.un.org/disarmament

Mgr. Dana Váhalová
členka stálé delegace do Meziparlamentní unie a vedoucí stálé
delegace do Parlamentního
shromáždění Rady Evropy

Dana Váhalová je členkou delegace Poslanecké sněmovny
PČR do Meziparlamentní unie (MPU), která v posledních
letech věnuje otázce jaderných zbraní zvýšenou pozornost.
MPU ve spolupráci s PNND vydala příručku obsahující
řadu příkladů úspěšných aktivit a parlamentních opatření
v oblasti nešíření a odstranění jaderných zbraní. V březnu
2014 přijala rezoluci, která doporučuje konkrétní kroky,
jimiž mohou parlamenty a jejich členové přispět k dosažení světa bez jaderných zbraní. Rezoluce mj. vyzývá parlamenty, aby společně s vládami pracovaly na snižování
role jaderných zbraní v bezpečnostních doktrínách, a aby
přiměly své vlády k zahájení příprav mezinárodních smluv
vedoucích k odstranění jaderných zbraní.
www.vahalova.cz | www.ipu.org

Alyn Ware
globální koordinátor PNND,
laureát Right Livelihood Award
(tzv. alternativní Nobelovy ceny
za mír) z roku 2009
Alyn Ware, Novozélanďan žijící ve Švýcarsku, je jedním
z předních světových odborníků na problematiku jaderného odzbrojení. V 90. letech koordinoval kampaň vedoucí
k vydání přelomového posudku Mezinárodního soudního
dvora v otázce ilegality jaderných zbraní a vedl skupinu,
která vypracovala Modelovou úmluvu o jaderných zbraních. V roce 2002 založil mezinárodní síť Parliamentarians
for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament (PNND),
která sdružuje stovky členů parlamentů napříč politickým
spektrem z 80 zemí světa a slouží jako platforma ke sdílení
informací a iniciativ v oblasti nešíření jaderných zbraní
a jaderného odzbrojení.
www.pnnd.org

Doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
Prezident Českého
Červeného kříže

Marek Jukl působí na Přírodovědecké fakultě Palackého
univerzity v Olomouci a je prezidentem Českého Červeného
kříže. Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného
půlměsíce dlouhodobě upozorňuje na katastrofické humanitární následky použití jaderných zbraní a jejich neslučitelnost s mezinárodním humanitárním právem. V letech 2011
a 2013 vydalo rezoluce, jejichž prostřednictvím vyzývá
státy, aby zajistily, že jaderné zbraně nebudou již nikdy
použity, a aby pracovaly na rychlém dosažení právně závazných mezinárodních dohod o zákazu použití těchto zbraní
a jejich kompletní eliminaci.
www.cervenykriz.eu | www.icrc.org

Jana Jedličková
předsedkyně PragueVision,
koordinátorka PNND
pro Střední Evropu

Jana Jedličková je spoluzakladatelkou a předsedkyní
české nevládní organizace PragueVision – Institut pro udržitelnou bezpečnost, jejíž činnost je zaměřena především
na problematiku jaderných zbraní. Institut PragueVision
poskytuje zpravodajství a analýzy a snaží se stimulovat Českou republiku k proaktivní politice v této oblasti.
Monitoruje mezinárodní odzbrojovací fóra, spolupracuje
se zahraničními organizacemi a zajišťuje koordinaci sítě
PNND ve Střední Evropě. Stál u zrodu nové platformy
UNFOLD ZERO, která upozorňuje na příležitosti k pokroku
v jaderném odzbrojování skrze orgány OSN.
www.praguevision.org

