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Noodcampagne
- om atoomwapens af te schaffen -

Burgemeester Akiba (links) op bezoek in Brussel bij Europarlementariërs en NGO's

opgeroepen om de noodcampagne

Hiroshima, de heer Akiba, startte in

Nederlandse burgemeesters
en de noodcampagne

2003 de 'Noodcampagne om atoom-

Verschillende Nederlandse burgemeesters heb-

te zetten. Hij heeft alle leden van

wapens af te schaffen'. Het doel is dat

ben inmiddels hun steun uitgesproken voor de

'Mayors for Peace' opgeroepen om

zoveel mogelijk burgemeesters van

Noodcampagne van de Burgemeesters voor

bij de VN-conferentie aanwezig te

over de hele wereld zich uitspreken

Vrede. Zo schreef de gemeente Amsterdam in een

zijn. Het bestuur van de gemeente

voor de afschaffing van kernwapens.

persbericht: "Amsterdam is sinds het begin van

Amsterdam kan hierbij niet aanwe-

De campagne is vooral gericht op de

de jaren negentig lid van 'Burgemeesters voor

zig zijn, maar de gemeente Amster-

conferentie over het Non-Proliferatie

Vrede". De voorzitter van de organisatie, burge-

dam steunt de campagne van harte

Verdrag in New York, mei 2005. Bij die

meester Akiba, heeft zijn collega-burgemeesters

en doet haar best om die onder de

De

huidige

burgemeester

van

op verschillende manieren kracht bij

aandacht te brengen."

conferentie zullen veel burgemeesters aanwezig zijn om voor ontwape-

De

ning te pleiten.

Nederlandse

steuncampagne

benadert alle Nederlandse burgeOver de hele wereld zijn mensen

meesters om zich ook bij de campag-

actief om zoveel mogelijk burge-

ne van burgemeester Akiba aan te

meesters te vragen de campagne van

sluiten. Door het hele land wordt

burgemeester Akiba te steunen. Ook

deze oproep ondersteund door loka-

burgemeesters die (nog) geen lid zijn

le organisaties en individuen die de

van Burgemeesters voor Vrede kun-

burgemeester in hun eigen gemeen-

nen dit doen. Naast het uitspreken

te aanschrijven of aanspreken.

van steun kunnen burgemeesters ook

De

aanwezig zijn bij de conferentie in

geeft ook elke paar maanden een

New York, de regering van hun eigen

eigen Nieuwsbrief uit, waarin de

land aanspreken en meehelpen met

stand van zaken van de Nederlandse

het organiseren van activiteiten in

en de internationale campagne staat

hun eigen gemeente om burgers

weergegeven.

meer bewust te maken van de gevaren van kernwapens.
Het Europees Parlement en de Amerikaanse Conferentie van Burgemeester hebben inmiddels hun steun uitgesproken voor de Noodcampagne.

Burgemeester Cohen van Amsterdam
steunt de campagne tegen kernwapens

Nederlandse

steuncampagne

