İnsani Zirve İstanbul’da toplanırken ICAN Türkiye tüm dünyayı nükleer silahların insani
sonuçlarına odaklanmaya çağırıyor!
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Dünya liderleri insani müdahale konusunu masaya yatırmak üzere İstanbul’da bir araya gelmişken
ICAN Türkiye, tüm dünya liderlerini, kazara ya da bilerek kullanılması durumunda hiçbir insani
müdahalenin mümkün olamayacağı nükleer silahları yasaklayacak bir anlaşmanın görüşmelerine
derhal başlamaya çağırıyor.
Birleşmiş Milletler İnsani Zirve’si 23-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da toplanıyor. İlk kez düzenlenen
zirvede dünya liderlerinin kriz anlarında insani yardım merkezli gündem etrafında küresel insani
yardım konusunu masaya yatırmaları bekleniyor.
Bölgesel ve küresel çatışmaların giderek arttığı ve yoğunlaştığı günümüzde insanlığa karşı en büyük
tehditlerden birisi de kullanıldığında ayrım gözetmeksizin kitlesel ölümlere, yaralanmalara, çevresel
felaketlere ve kuşaklar boyu sürebilecek etkilere sahip olan nükleer silahlar.
Günümüzde hala dokuz (Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Kuzey Kore, Pakistan, Hindistan)
ülkenin yaklaşık 15,000 adet nükleer silahı bulunuyor. ABD ve Rusya’nın elinde her an kullanılmaya
hazır 1,800 adet nükleer silah bulunuyor. Bu silahların birçoğu 1945 yılında Hiroşima ve Nagazaki’de
kullanılan silahlardan çok daha güçlü ve etkili. Ayrıca ABD’nin NATO Anlaşması çerçevesinde beş
Avrupa ülkesindeki üslerde nükleer silahları bulunuyor. Adana’da bulunan İncirlik Üssü de bunlardan
bir tanesi. ABD’nin İncirlik Üssü’nde sayısı 60-90 arasında olduğu tahmin edilen nükleer bombaları
bulunuyor. Tek bir nükleer savaş başlığı, büyük bir kentin üzerinde patlatıldığı taktirde, milyonlarca
insanın ölümüne neden olabilir. Üstelik bilim insanlarının bize sunduğu veriler gösteriyor ki bir
nükleer patlama durumunda hiçbir insani müdahale mümkün olamayacak. Hastanelerin çoğu
yıkılacağı gibi sağlık personeli de radyasyondan dolayı müdahalede bulunamayacak.
İnsani yardım, özellikle kriz anlarında insani yardım günümüzün en önemli sorunlarından birisinin
oluşturuyor. Ancak böylesi bir yardımın mümkün olmadığı durumlar var ve hem dünya liderlerinin
hem de kamuoyunun bunun farkında olması gerekiyor. Kazara ya da bilerek herhangi bir nükleer silah
patlaması işte bu durumlardan birini oluşturuyor.
Bizler, ICAN Türkiye aktivistleri olarak tüm dünya liderlerini bu gerçeğin farkında olmayı ve gereğini
yapmaya davet ediyoruz. Bu durumun gereği, şimdiye kadar uluslararası bir anlaşma ile
yasaklanmamış tek kitle imha silahı olan nükleer siahları bir an önce herkes için yasaklayacak bir

anlaşmanın görüşmelerine hemen başlamaktır. Ayrıca ICAN Türkiye olarak Türkiye devletini böyle
bir sürecin başlamasını açıkça desteklemeye ve şimndiye kadar 127 devlet tarafından imzalanmış olan
ve nükleer silahların yasaklanması ile ilgili yasal boşlukların ortadan kaldırılmasını vaat eden İnsani
Vaat belgesini imzalamaya çağırıyoruz.
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