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Burgemeesters voor Vrede
- Mayors for Peace klaar om binnen enkele minuten te
worden afgevuurd. De Verenigde
Staten hebben aangekondigd desnoods een oorlog met kernwapens te
beginnen. Noord-Korea is uit het
Non-Proliferatie Verdrag gestapt en
is van plan kernwapens te bouwen.
Andere landen en terroristen worden
hierdoor gedreven ook op zoek te
gaan naar kernwapens of deze te
gaan ontwikkelen.
Veel landen en steden vrezen een
aanval met massavernietigingswapens en maken plannen om hierop te
kunnen reageren. Geen enkele stad
kan zich echter op zinvolle wijze
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Vrede zet zich daarnaast ook in voor
de wereldvrede in het algemeen.
Elke paar jaar wordt tijdens een
Algemene Conferentie vastgesteld
wat de prioriteiten voor de komende
jaren zijn. In 2003 werd besloten
ondermeer een 'Noodcampagne om
kernwapens af te schaffen' op te starten. Op 15 maart 2005 waren er 736
steden in 110 landen en regio's lid
van Burgemeesters voor Vrede. Er
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Onderhandelingen voor nucleaire ontwapening: moeizaam maar noodzakelijk

