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Helsinki tukee ydinasekieltosopimusta

Kaupungit eivät elä tyhjiössä. Ilmastonmuutos uhkaa koko planeetan hyvinvointia. Koronavirus ja sen
terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin kaupunkeihin. Myös ydinaseiden
uhka liittyy suoraan kaupunkien eloonjäämiseen – kaikkialla kohteina ovat suuret kaupungit.
YK:ssa hyväksyttiin kesällä 2017 ydinaseet kieltävä sopimus. Toistaiseksi ydinasevallat ovat jättäytyneet sen ulkopuolelle, mutta sopimuksen arvellaan vaikuttavan jatkossa myös näiden politiikkaan. Ja
kun valtiot eivät toimi, on kaupunkien aika toimia.
Kansainvälinen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN, Nobelin rauhanpalkinto
2017) -verkosto on käynnistänyt kampanjan, jossa useat kaupungit ilmoittavat tukevansa ydinasekieltosopimusta. Mukana on satoja kaupunkeja ympäri maailmaa, mm. Los Angeles, Washington DC,
Oslo, Edinburgh, Berliini, Pariisi, Göteborg ja Sidney sekä Hiroshima ja Nagasaki. Monet näistä kaupungeista sijaitsevat maissa, joiden hallitukset eivät ole allekirjoittaneet ydinasekieltosopimusta.
ICAN:in vetoomuksen teksti kuuluu suomennettuna seuraavasti: ”Kaupunkimme on syvästi huolissaan ydinaseiden aiheuttamasta vakavasta uhkasta ihmisyhteisöille kaikkialle maailmassa. Uskomme
vakaasti, että asukkaillamme on oikeus elää maailmassa, jossa tätä uhkaa ei ole. Millä tahansa ydinaseiden käytöllä, oli se sitten tahallista tai onnettomuuden seurausta, tulisi olemaan katastrofaalisia,
kauaskantoisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia ihmisille ja ympäristölle. Tästä syystä me tuemme ydinsekieltosopimusta ja kehotamme hallitustamme allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen.”
Helsinki kuuluu jo jäsenenä ydinaseiden vastaisten kaupunkien verkostoon Mayors for Peace. Maailmanpoliittisen tilanteen kiristyttyä ja kansainvälisen sopimusjärjestelmän heiketessä on ihmisten ja yhteisöjen otettava vielä selkeämmin kantaa ydinaseiden hävittämiseksi. Mielipidetiedustelun mukaan
82 % suomalaisista toivoo, että Suomi allekirjoittaa ydinasekieltosopimuksen.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki allekirjoittaa ICAN:in kaupunkivetoomuksen (Cities Appeal) ja osoittaa siten tukensa ydinasekieltosopimukselle. Kyse on meidän kaikkien turvallisuudesta
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