Maart 2014
Geachte collega,
Enkelen van ons hebben u in het recente verleden benaderd met het verzoek u aan te sluiten
bij Mayors for peace. Misschien heeft u zich afgevraagd waarom uitgerekend wij dit hebben
gedaan. Het simpele antwoord luidt: omdat wij ons aangesproken voelen door dit initiatief. In
januari zijn we rond de tafel gaan zitten.
We zijn het erover eens dat burgemeesters in een glazen huis zitten. Op lokaal vlak hechten
we aan een apolitieke opstelling die boven de partijen staat. Binnen het verband van Mayors
for peace kunnen we internationaal onze stem laten horen. Dat dit wordt begrepen blijkt wel
uit het feit dat in Nederland al 115 burgemeesters vanuit het hele partijpolitieke spectrum lid
zijn geworden. Het komt ook tot uitdrukking in de samenstelling van dit initiatiefgroepje.
De kernwapenproblematiek is bij uitstek internationaal en actueel. Vorige maand nog
kwamen regeringsdelegaties en non-gouvernementele organisaties uit 140 landen bijeen in
Mexico om de humanitaire gevolgen van het mogelijk gebruik van kernwapens onder ogen te
zien.
In Den Haag vond deze week de Nuclear Security Summit plaats, waarbij nucleair terrorisme
als één van de grootste bedreigingen voor de internationale veiligheid centraal stond.
Nucleair terrorisme is echter niet het enige nucleaire gevaar dat onze wereld bedreigt. Op dit
moment staan er wereldwijd nog steeds 19.000 kernwapens opgesteld, terwijl modernisering
ervan onverminderd doorgaat en proliferatie niet wordt afgestopt. Veel kernwapens hebben
steden als ‘strategisch’ doelwit.
Burgemeesters dragen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun burgers. Op grond
van die verantwoordelijkheid is onder hen op mondiale schaal een beweging op gang
gekomen. Zij vinden elkaar in hun gedeelde bezorgdheid over de nog immer bestaande
nucleaire bewapening. De atoombommen op Hiroshima en Nagasaki in 1945 hebben gelukkig
nog nooit een vervolg gekregen, maar de productie, het testen en de modernisering ervan zijn
doorgegaan, tijdens de Koude Oorlog en daarna, tot op de dag van vandaag.
Zolang er kernwapens bestaan, zal er al bij een onverhoopte, opzettelijke of onopzettelijke,
ontploffing van één kernwapen een catastrofe van ongekende omvang plaats vinden. Afgezien
van de talloze slachtoffers, gewonden en voor de rest van hun leven getekende mensen zal de
materiële infrastructuur en de fysieke en digitale communicatie van een regio of land geheel
worden vernietigd of ontwricht. Hulpverlening in die omstandigheden is zo goed als
onmogelijk. Talrijke wetenschappers, staatslieden en defensiespecialisten geven aan dat we
ons langs de rand van de afgrond hebben bewogen en nog steeds bewegen.
Burgemeesters uit de hele wereld, verenigd in Mayors for Peace, laten daarom ook hun stem
horen en doen door de macht van hun getal een steeds krachtiger moreel appel op de
wereldopinie en de wereldleiders.

De aandacht voor het kernwapenprobleem mag niet verslappen. Sluit u daarom aan bij
Mayors for Peace! Een lidmaatschap verplicht u niet tot financiële steun of tijdsinvestering.
Doel is het geluid van Mayors for Peace te versterken, een krachtige stem te geven aan de
publieke opinie. Inmiddels zijn wereldwijd al bijna 6.000 burgemeesters toegetreden.
In de bijlagen vindt u een aanmeldingsformulier en een lijst met de namen van de collega’s die u
reeds voorgingen. Indien u zich aanmeldt bij Mayors for Peace, dan graag een cc naar
onderstaand e-mailadres.
Het coördinerende bureau van Mayors for Peace in Nederland kan u informatie verschaffen
omtrent voorlichtingsmateriaal. Zo is er een tentoonstelling beschikbaar die in gemeentehuis
of bibliotheek getoond kan worden. Informatie vindt u op de website www.nvmp.org. Heeft u
belangstelling, stuur dan een e-mail naar office@nvmp.org.
Met collegiale groet,

Hans Martijn Ostendorp,
burgemeester van Bunnik

Frank Koen,
burgemeester van Capelle aan den IJssel

