Nükleer silahları yasaklayan
anlaşmaya küresel destek artıyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer’in, Birleşmiş
Milletler Genel Kurulunun 74. Oturumunda, Nükleer Silahların Yasaklanması
Anlaşmasının İmza ve Onay Töreninde, yaptığı konuşma

Sayın Genel Kurul Başkanı, Ekselansları, Bayanlar ve Baylar,

İki yıl önce Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın kabulü, nükleer
silah çağının sonunun başlangıcı oldu.

Nükleer silahların ilk kez korkunç bir etki yaratarak kullanılmasından bu
yana, onlarca yıl boyunca yankılanan bir çağrıya cevap olarak, bu antlaşma,
bu silahların bir daha asla kullanılmamasını sağlamak için öncelikli bir
araçtır.
Bugün diğer 70 ülkeye katılarak bu antlaşmayı imzalayan devletlerden
övgüyle bahsederken, bu devletleri antlaşmaya taraf olmak için sonraki
adımları atmaya teşvik ediyorum. Uluslararası Kızılhaç Komitesi bu
çalışmalarda size yardımcı olmaya hazırdır.
Kanıtlar zorlayıcı: “sınırlı” bir nükleer değişim bile hemen ve uzun vadede
ortaya çıkacak etkileri nedeniyle insan sağlığı, toplumlar, sağlık hizmetleri,
çevre ve bir bütün olarak gezegen üzerinde büyük acılara yol açacaktır.
1945'te Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, Hiroşima ve Nagazaki'de
ölen ve yaralananlara yardım etmenin neredeyse imkansız olduğu şartlarda
bu felaketin yol açtığı gayri-insani sonuçlara ilk elden tanıklık etti. Bugün
nükleer silahlar çok daha güçlü olduğu ve düşünülemeyecek kadar büyük bir
etkiye yol açacak kapasitede.
Gelecek yıl, Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılmasının 75.
yıldönümü. Bu tarih yaklaşırken, bizler nükleer silahların yıkıcı sonuçlarının
kanıtlarını tartışmaların merkezinde tutmaya gayret göstermeliyiz.
Feci gayri-insani sonuçlara yol açan silahların yasaklanması ve ortadan
kaldırılması tartışma konusu olmamalıdır. Nükleer silahların kullanımından
kaynaklanan tarif edilemez acılar ve düşünülemez ölçüdeki yıkım, bu
silahların yasaklanması ve kaldırılmaları için en güçlü argümandır.
Paradoksal olarak, nükleer silahlara olan askeri ve politik ilgi, bu silahların
yıkıcı kapasitesinden kaynaklanmaktadır. Birçok ülke “nükleer caydırıcılık”
ve “karşılıklı imhanın garantilenmesi” teorilerinin peşinde büyük

miktarlarda para harcadı, ama sonuçta, bütün insan türünü sürekli tehdit
eden güvenilmez bir “korku dengesi” yarattılar.
Yeni tür nükleer silahlar geliştirmek, mevcut nükleer silahsızlanma ve
nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmalarının aşınması ve yeni
bir nükleer silahlanma yarışına derinlemesine yönelme eğilimi, varsayılan bu
“denge” nin doğasından kaynaklanan tehlikeleri göstermektedir.
Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, nükleer silahların kullanımın yol
açtığı feci sonuçlarına ve ciddi gayri-insani durumlara dikkat çekmek hiç bir
zaman daha acil olmamıştı. Her koşulda bu silahlarının kullanımının insani,
ahlaki ve yasal olarak kabul edilemez olduğunu açık ve net bir şekilde
belirtmeliyiz.
Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşmasının yeni bir uluslararası insancıl
hukuk normu olarak hayata geçirilmesi artık son derece önemli. Bu
anlaşmaya mümkün olan en geniş şekilde bağlı kalmayı sağlamak için hiçbir
çabadan kaçınmamalıyız.
Devletler, bu atlaşmayı imzalayarak ve onaylayarak, feci insani sonuçları
gözönüne alındığında, bu silahların herhangi bir şekilde kullanımının,
kullanım tehdidinin veya bulundurulmasının kabul edilemez olduğuna dair
açık bir sinyal veriyorlar.
Cenevre Sözleşmeleri, insanları savaşın en kötü etkilerinden korumak için 70
yıl önce kabul edildi. Yine de, nükleer silahların varlığını sürdürmesi ve
kullanım risklerinin artması, devam eden çatışmaları önemli ölçüde daha
tehlikeli hale getirmekte ve korunmanın herhangi bir şekilde mümkün
olmayabileceği küresel bi felakete dönüşme riskini arttırmaktadır. Feci gayriinsani sonuçlara sahip bu silahlar, güvenlik sağlama aracı olarak görülemez.

Devletler, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşmasını imzalayıp
onaylayarak, insanlığı nükleer felaketten koruma sorumluluğunu yerine
getiriyorlar. Ortak insanlığımız, hayatta kalmamız ve gelecek nesillerin varlığı
buna bağlı.

Teşekkür ederim.

