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Nükleer Silahlardan Özgür Kılınma İstemi Onayınız

Nükleer silahlar bizi güvenli kılmaz. Onlar güvensizlik, kuşku ve
korku anlamına gelir.

İnsanların çoğu nükleer tehditten arınmışbir dünyada yaşamak ister
ve birçoğu herhangi bir ülkenin onlarıkullanmayıdüşünmesinin
dahi öz değerlerini yozlaştırdığına inanır. Bu beklentinin hukuksal
dayanağıvardır:

 1968 yılında dünya hükümetleri bu silahlarıortadan
kaldırmaya söz veren bir anlaşma imzalamışlardır.

 1996 yılında Dünya Mahkemesi (UluslararasıAdalet
Divanı) bunun iyi niyetle uyulmasıgereken yasal bir
yükümlülük olduğunu onaylamıştır.

 2000 yılında ABD, Rusya, Fransa, Çin ve Birleşik Krallık
“nükleer silahları tamamen ortadan kaldırmayı
gerçekleştirmeye açıkça söz vermişlerdir”.

Bu resmen verilen sözler tutulmamaktadır.

Binlerce nükleer silah halen anlık bir bildirimle kullanılmaya
hazırdır, ancak sayılarıçok olan diplomat ve politikacılar biz dünya
halkınıdinlememektedirler. Görüşmeler daha başlamamıştır bile.

Dünya Mahkemesi Projesi - Birleşik Krallık, bilim insanları,
mühendisler, avukatlar ve hekimler dahil olmak üzere uluslararası
vatandaşgruplarıyla birlikte çalışmaktadır. BirleşmişMilletler
Genel Kurulu için bir karar hazırlamaktayız. Bu karar Dünya
Mahkemesinden nükleer devletlerin İyi Niyet yükümlülüklerine
uyup uymadılarınısoracaktır. Bu edim, azınlıkta olan nükleer silahlı
devletler üzerinde, söz verdikleri dünyayı nükleer silah
çılgınlığından kurtarmayıgerçekleştirme konusunda hukuksal bir
baskıoluşturacaktır.

Nükleer Silahlardan Özgür Kılınma İstemini Onaylamanız hukukun
geçerliliğinin sağlanmasına yardımcıolacak ve dünyayıdaha
güvenli kılacaktır. İmzalıisteminiz diğer bütün vatandaşların
imzaladıklarıyla birlikte Dünya Mahkemesine sunulacaktır.
Yargıçlara, inandığınız değerleri nükleer silahların ihlal ettiğine dair
kanıt oluşturacaktır.
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