Declaració final de la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears
(ICAN) en relació a la Conferència de Viena sobre l’Impacte Humanitari de les Armes
Nuclears
9 de desembre de 2014, Viena
Parlo en nom de la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears, una coalició de més
de 360 organitzacions present en més de 90 països. Som una campanya global determinada a
aconseguir la prohibició i l’eliminació de les armes nuclears. El passat cap de setmana vam organitzar el
Fòrum de la Societat Civil on van participar més de 600 persones amb el coratge de prohibir les armes
nuclears.
Les Conferències sobre les Conseqüències Humanitàries de les Armes Nuclears organitzades per
Noruega, Mèxic i ara Àustria han documentat i han deixat clars aquests impactes. Hem conegut
l’evidència alarmant dels efectes devastadors de les armes nuclears. Hem conegut els riscos de
detonació, tant accidentals com intencionals, que correm. Hem conegut que no hi ha cap possibilitat de
resposta efectiva per afrontar-los.
També hem conegut les històries de persones que han sobreviscut a l’ús o a les proves amb armes
nuclears. Les seves històries il·lustren que aquestes armes són inacceptables i haurien de ser, per tant,
prohibides. Però aquestes històries també evidencien la necessitat que hi hagi unes disposicions legals
per assistir les víctimes i garantir el compliment dels seus drets.
De la sessió sobre el marc legal, destaca el fet que actualment no tenim un instrument que qualifiqui
explícitament les armes nuclears com a inacceptables en la llei internacional. El nostre proper pas com a
defensors de la iniciativa humanitària ha de ser explorar la millor manera de resoldre aquest dèficit legal.
El president de la conferència de Nayarit (Mèxic) va concloure que, a la llum dels efectes devastadors,
tant immediats com a llarg termini, de les detonacions nuclears, ha arribat el moment d’iniciar un procés
diplomàtic per negociar un instrument legalment vinculant que prohibeixi les armes nuclears.
Aquesta, no és una proposta radical. Les armes indiscriminades s’han prohibit. S’ha fet abans amb altres
tipus d’armes, incloses les armes biològiques i les químiques.
Aquesta, no hauria de ser una proposta controvertida. La prohibició internacional és el resultat lògic de
l’anàlisi dels riscos i de les conseqüències d’una detonació nuclear. Un nou instrument legal prohibint les
armes nuclears constituiria una implementació del llargament endarrerit Tractat de No Proliferació.
Aquesta, és una proposta plena de sentit Establiria un complet ventall de prohibicions i proveiria un marc
dins del qual es podria perseguir l’eliminació de les armes nuclears.
Aquesta, és una proposta factible i realitzable. Es pot negociar ara i tenir impactes normatius i pràctics.
Hem sentit algunes veus dient que la crida per a un nou règim legal sobre armes nuclears no té en
compte els interessos de seguretat. Però, com va dir Nova Zelanda, aquests països han d’explicar què
volen dir, de quina seguretat parlen?
El lloc on es negociï aquest tractat, és menys important que garantir que el procés estigui obert a tots els
països i que ningú el pugui bloquejar. Això inclou els Estats amb armes nuclears. Seria millor que tots els
països hi participessin. Però, en aquest moment, això sembla poc probable. Mentrestant, hem de

continuar treballant cap a aquest objectiu amb una absoluta determinació. Cal que els Estats estableixin
una prohibició ara. El 70 aniversari dels atacs a Hiroshima i Nagasaki és la fita indicada per iniciar un
procés com aquest.
Per a això caldrà coratge. Estem segurs que una aclaparadora majoria d’Estats se sumaran a aquest
procés. I esperem acompanyar-los en el camí cap a un tractat que prohibeixi les armes nuclears.
Llegit per Nadja Schmidt, directora d’ICAN Àustria

