
ANONYMNÍ DOTAZNÍK
Prosíme, věnujte chvilku vyplnění tohoto krátkého 

dotazníku pro účely kampaně za zákaz jaderných zbraní.
...............................................................................................
Myslíte si, že jaderné zbraně by měly být zakázány a 
existující jaderné arzenály odstraněny co nejdříve?

 ANO NE
...............................................................................................
Pokud ano, vyberte důvody, které jsou pro vás podstatné, a 
seřaďte je podle důležitosti 
(do rámečků vepište čísla, „1“ – nejdůležitější, „X“ – nepodstatné)

 ѥ Jaderné zbraně jsou nehumánní, jejich použití vede 
k vysokému počtu civilních obětí

 ѥ Použití jaderné zbraně má dlouhodobé klimatické 
a ekologické následky (radiace, znehodnocení půdy...)

 ѥ Případný globální jaderný konflikt by mohl ohrozit 
samotnou existenci lidstva

 ѥ Jaderné zbraně odčerpávají z veřejných rozpočtů 
finance, které by se mohly použít na prospěšnější věci

 ѥ Samotná existence jaderných zbraní je nebezpečná 
(zneužití ze strany teroristů, získání JZ nestabilními 
režimy či odpálení JZ v důsledku selhání techniky)

 ѥ Obrana zemí formou jaderného odstrašování 
neodpovídá na aktuální bezpečnostní hrozby

...............................................................................................

Věk:  ________  Pohlaví:       žena       muž

Dosažené vzdělání:     ZŠ    SŠ    SŠ s maturitou    VŠ
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