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Campanya
Internacional per a l’Abolició de les
Armes Nuclears (ICAN) i treballem per
aconseguir eliminar definitivament
aquesta amenaça del planeta.
Però ens cal el teu suport.
Ens hi ajudes?

Pantone: Reflex Blue C (Coated)
CMYK: 100 73 0 2
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El 1945:
Les bombes atòmiques llançades a Hiroshima i
Nagasaki van provocar més de 200.000 morts i
centenars de milers de ferits i mutilats. Els seus
efectes encara perduren.

CAL
ACTUAR!

Avui:
La detonació d'un cap nuclear sobre una gran
ciutat provocaria la mort de milions de persones.
Si se’n llancessin desenes, s’alteraria el clima global
del planeta i es produiria una crisi de fam
generalitzada.
Un atac nuclear a qualsevol part del món destruiria
les infraestructures sanitàries i faria impossible una
resposta humanitària eficaç.
9 països tenen armament nuclear: els Estats Units,
Rússia, el Regne Unit, França, la Xina, l’Índia, el
Paquistan, Israel i Corea del Nord.
Malgrat els acords de desarmament assolits després
de la Guerra Freda, encara hi ha 16.300 caps
nuclears dels quals 4.000 estan operatius (a punt
per a ser disparats en qualsevol moment).

El 1968 es va firmar el Tractat de no Proliferació
Nuclear (TNP) que comprometia els Estats que no
tenen armes nuclears a no desenvolupar-ne i els
Estats que les tenen a desarmar-se progressivament.
Després de més de 40 anys, el TNP no ha
aconseguit assolir els seus objectius.
Per això, el 2007, diverses organitzacions de la
societat civil d’arreu del món llancen la Campanya
Internacional per a l'Abolició de les Armes
Nuclears (ICAN). El seu objectiu: promoure les
negociacions per una convenció que prohibeixi les
armes nuclears de forma irreversible, vinculant i
verificable.

