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MVČK | Prezident vítá historický krok zakázat jaderné zbraně
20 září 2017

- - - souhrn - - Dnes byla otevřena k podpisu Smlouva o zákazu jaderných zbraní. Slavnostního aktu se
v N.Yorku zúčastnil prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže Peter Maurer.
Prezident MVČK Peter Maurer dnes ráno na půdě OSN v New Yorku blahopřál světovým
leaderům k podpisu Smlouvy o zákazu jaderných zbraní – k rozhodujícímu kroku pro
ukončení jedné z největších hrozeb pro humanitu. Při této příležitosti řekl „S rostoucím
regionálním a mezinárodním napětím a následným rostoucím rizikem použití jaderných
zbraní dáváte světu naději, kterou dnes potřebuje – naději na budoucnost bez jaderných
zbraní. Lidstvo prostě nemůže žít v temném stínu jaderné války a obrovského utrpení, které
by, jak všichni víme, přinesla.“
Smlouva o zákazu jaderných zbraní byla letos v červenci přijata hlasy 120 členských států
OSN, po jejím přijetí volalo Mezinárodní hnutí ČK&ČP od prvního použití těchto zbraní
v r.1945, když se seznámilo přímo na místě s jejich následky. Uznávajíc katastrofické
humanitární následky použití jaderných zbraní, vycházejíc z mezinárodního humanitárního
práva, vyslovuje Smlouva jejich úplný zákaz. P.Maurer připomněl, že ani dnes by nebyla
dostatečná humanitární kapacita, která by mohla adekvátně reagovat na následky použití
jaderných zbraní.
Smlouva o zákazu jaderných zbraní doplňuje stávající nástroje a závazky, zejm. Smlouvu o
nešíření jaderných zbraní (NPT). Podle P.Maurera tak naplňuje cíle NPT, tj. nešíření a
jaderné odzbrojení.
MVČK vyzývá všechny státy, aby se ke Smlouvě o zákazu jaderných zbraní připojily co
nejdříve, ty, které tak nemohou učinit již dnes, vyzývá MVČK k omezení rizika záměrného či
náhodnému použití jaderných zbraní, což zahrnuje snížení jejich role ve vojenské doktríně a
plánech a snížení počtu zbraní udržovaných v pohotovostním režimu.

- - - plný text - - New York (ICRC) – The President of the International Committee of the Red Cross (ICRC),
Peter Maurer, this morning congratulated world leaders for taking a decisive step towards
ending one of the greatest threats to humanity by signing the Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons.
“With rising regional and international tensions, and the consequent increasing risks of use of
nuclear weapons, you’re giving the world the hope that it needs today; the hope for a future
without nuclear weapons,” President Maurer said. “Humanity simply cannot live under the
dark shadow of nuclear warfare, and the immense suffering which we all know would result.”
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Over 120 countries adopted the Treaty on 7 July this year. The ICRC, and the International
Red Cross and Red Crescent Movement, has long-called for the prohibition and elimination
of nuclear weapons. Recognizing their catastrophic humanitarian consequences, the Treaty
comprehensively prohibits nuclear weapons on the basis of international humanitarian law. It
makes clear that any development, production testing, stockpiling, use or threat to use
nuclear weapons is completely unacceptable. It also contains strong commitments to assist
victims of nuclear weapon use and testing and to facilitate the remediation of contaminated
environments.
In recalling the ICRC’s experience of providing assistance in the aftermath of the atomic
bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki in 1945, President Maurer underscored the
increased risks posed by today’s nuclear arsenals.
“The use of more powerful nuclear weapons that exist today would have even more
devastating impacts,” President Maurer said. “It is an alarming but true reality: if a nuclear
conflict happened today, there is no humanitarian assistance capacity that could adequately
respond to such a catastrophe.”
The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons presents an opportunity to all States to
redouble their efforts to achieve a world free of nuclear weapons. This treaty complements
existing instruments and obligations, in particular the Non-Proliferation Treaty (NPT). The
Treaty signed today “advances the non-proliferation and disarmament goals of the NPT,”
President Maurer said.
The ICRC calls on all States to join the new Treaty as soon as possible. For States unable to
join at this time, the ICRC appeals to them to urgently take measures to reduce the
immediate risks of intentional or accidental use of nuclear weapons. These include reducing
the role of nuclear weapons in military doctrine and plans and reducing the number of
warheads on high alert status.
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