
PROČ  
zakázat 
jaderné 
zbraně?

humanitární dopady
 ■ Výbuch atomové bomby okamžitě 

usmrtí desetitisíce lidí, další tisíce 
utrpí vážná zranění následky 
výbuchu a radiace. V následujících 
letech dochází k výskytům rakoviny 
a genetických vad při narození.

 ■ Mezinárodní humanitární právo 
zakazuje použití zbraní, které neumí 
rozlišit mezi civilním obyvatelstvem 
a vojenskými cíli a jejichž účinek 
nelze omezit v čase a prostoru.

finanční dopady
 ■ Údržba jaderných arzenálů stojí 

více než 100 miliard dolarů ročně.

 ■ Během příštích 10 let plánují státy 
vydat další 1 bilion dolarů na 
modernizaci svých jaderných sil.

 ■ Každoroční investice ve výši pouhé 
poloviny jaderných rozpočtů by 
vedly k naplnění rozvojových cílů 
tisíciletí do roku 2015, jako např. 
odstranění extrémní chudoby 
či základní vzdělání pro všechny.

SoučaSná Situace
 ■ Na světě je více než 20 000 

jaderných zbraní v rukou 9 zemí.

 ■ Na území 5 evropských zemí jsou 
umístěny jaderné zbraně USA.

 ■ Dalších 23 zemí včetně ČR je členy 
vojenských aliancí, které se opírají 
o jaderný potenciál.

 ■ Přestože se k tomu zavázaly, 
jaderné státy nečiní téměř žádné 
pokroky v jaderném odzbrojení.

BezpečnoStní rizika
 ■ Nečinnost jaderných států 

v odzbrojování vede ke snaze 
dalších zemí získat jaderné zbraně.

 ■ Stovky jaderných zbraní jsou 
stále v pohotovostním režimu 
a přinášejí riziko odpálení atomové 
bomby nehodou nebo špatným 
vyhodnocením hrozby.

 ■ Jaderné zbraně či materiál k výrobě 
tzv. špinavé bomby by se mohly 
dostat do rukou teroristů.

životní proStředí
 ■ Globální jaderný konflikt by způsobil 

tzv. jadernou zimu a ohrozil by tak 
samotnou existenci lidstva.

 ■ Lokální jaderný konflikt (například 
mezi Indií a Pákistánem) by ovlivnil 
globální klima, způsobil pokles 
produkce potravin po celém světě 
a uvrhl v nebezpečí hladomoru až 
miliardu lidí.

www.svetbezvalek.cz

Jaderný konflikt, který by mohl být odstartován 
i kvůli chybě či nehodě, by měl katastrofické 

následky a přivedl by do nebezpečí celé lidstvo.
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Česká  
republika
podporuje 
jaderné  
zbraně!?

 ■ Hledáme dobrovolníky, kteří by chtěli pomoci s organizací kampaně, 
s překlady, s přípravou akcí a materiálů. Čím více nás bude, tím 
lepšího výsledku můžeme dosáhnout :-)

přideJte 
Se k nám

zapoJte 
Se Jako 
oBčan
pomozte k tomu, 
aby se zákaz 
jaderných zbraní 
stal i pro české 
politiky tématem

 ■ Poslanci a senátoři mají povinnost jednat v zájmu všech občanů, 
nejen těch, kteří volili jejich stranu. Napište proto všem zastupitelům 
vašeho volebního obvodu, že si přejete, aby prosazovali zákaz 
jaderných zbraní. 

 ■ Před volbami si zjistěte, jak se k jadernému odzbrojení staví váš 
kandidát, případně jej povzbuďte, aby zaujal stanovisko.

 ■ Vyzvěte starostu či primátora vašeho města, aby se připojil do sítě 
Starostové za mír, která sdružuje více než 5 000 starostů z celého 
světa. Spříznění starostové mohou pomoci rozšířit kampaň za zákaz 
jaderných zbraní ve vašem regionu.

zapoJte 
Své 
přátele
pomozte rozšířit 
povědomí o této 
kampani

 ■ Sbírejte podpisy pod petici za zákaz jaderných zbraní.

 ■ Šiřte informace mezi své přátele, pozvěte je na naše webové stránky 
www.svetbezvalek.cz a do naší facebookové skupiny.

 ■ Oslovte další organizace, aby se připojily k této kampani.

 ■ Uspořádejte akci v místě svého bydliště nebo na své škole – 
promítání, besedu, happening, flash mob... Tipy na aktivity najdete 
na webu a rádi vám poradíme, jak na to.

mezinárodní kampaň
za zákaz jaderných zbraní

Mezinárodní kampaň za zákaz jaderných zbraní (ICAN) působí ve více než 60 zemích světa. Usiluje o 
zahájení jednání o úmluvě zakazující jaderné zbraně. Svět bez válek a násilí je partnerskou organizací 
ICAN v České republice.

info@svetbezvalek.cz

www.svetbezvalek.cz

Souhlasíš s tím, že Česká republika 
hlasuje v OSN proti rezoluci o zákazu 
jaderných zbraní?
151 zemí podpořilo úmluvu o 
zákazu jaderných zbraní, 22 zemí 
se zdrželo hlasování a 22 hlasovalo proti 
- mezi nimi i ČR.
chcete, aby zákaz jaderných zbraní 
podpořila i Česká republika?

Požadujeme, aby se Česká republika připojila k zemím,  
které podporují vznik úmluvy o zákazu jaderných zbraní
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