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Zadeva:

Pogodba o prepovedi jedrskega orožja

Jedrsko orožje je največja grožnja človeštvu, saj bi njegova uporaba lahko povzročila številne smrtne
žrtve, uničenje in jedrsko sevanje, ki bi imelo dolgotrajne posledice še desetletja.
Zaradi obsega in moči obstoječih zalog jedrskega orožja ter vse večjih mednarodnih napetosti je
jedrska razorožitev – bistveni pogoj za ohranitev miru, varnost in preživetje človeštva – vse nujnejša.
Organizacija združenih narodov je 7. julija 2017 sklicala konferenco, na kateri naj bi se pogajali o
pravno zavezujočem instrumentu za prepoved jedrskega orožja, ki naj bi nazadnje privedel do njegove
popolne odprave, kar je skupni cilj 122 držav, ki so se zavzele za ta instrument. Tako bi izpolnili tudi
upe ljudi v svet brez jedrskega orožja. Tako je bila sprejeta pogodba OZN o prepovedi jedrskega
orožja.
Ta pogodba je državam članicam OZN od 20. septembra 2017 na voljo za podpis in ratifikacijo.
Nobelovo nagrado za mir za leto 2017 je prejela Mednarodna kampanja za odpravo jedrskega orožja
(ICAN), mednarodna skupina, ki je pomagala številnim mirovnim gibanjem, organizacijam in državam
ter prispevala k tudi sprejetju te prelomne pogodbe.
Svet sprašujemo naslednje:
–

Kateri so razlogi, da EU ni sprejela stališča do te pogodbe?

–

Ali namerava Svet razpravljati o tej pogodbi in predlagati, da jo podpišejo in ratificirajo vse države
članice?
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