
De Nagasaki Vredesverklaring 

 

De eerste keer dat de Wereldconferentie tegen A- en H-bommen, die gericht is op de afschaffing van nucleaire wapens, 

hier in Nagasaki werd gehouden, was in het jaar 1956, elf jaar nadat de atoombom die de dood en verwonding van 

150.000 mensen veroorzaakte op de stad werd gegooid.  

Op het moment waarop Chieko Watanabe , één van de hibakusha, de locatie binnenging, was er meteen een regen van 

cameraflitsers die afgingen. Dit was omdat mevrouw Watanabe werd gedragen in de armen van haar moeder toen ze 

arriveerde. Ze werd blootgesteld aan het atoombardement in een fabriek waar ze werkte als 16-jarige gemobiliseerde 

student en raakte vanaf haar middel verlamd doordat ze onder het ingestorte metalen raamwerk bekneld raakte. Bij 

haar aankomst konden stemmen van de aanwezigen worden gehoord die zeiden „Hou op met haar te fotograferen!” 

„Ze is geen pronkstuk!” en er ontstond commotie op de locatie.  

 

Toen ze vervolgens het spreekgestoelte had bereikt, zei mevrouw Watanabe met duidelijke stem: „Mensen van de 

wereld, maak gerust foto's. En zorg er zo voor dat er nooit meer iemand zoals ik wordt gecreëerd.”  

Leiders van de nucleaire staten, kunt u de schreeuw van haar ziel in deze woorden horen? Een schreeuw die met haar 

hele hart en ziel eist dat „Wat er ook gebeurt, nucleaire wapens niet mogen worden gebruikt!” 

 

In januari dit jaar gaven de leiders van de Verenigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en China een 

gezamenlijke verklaring uit waarin ze bevestigden dat „een nucleaire oorlog niet kan worden gewonnen en nooit moet 

worden uitgevochten.” Echter, meteen de volgende maand viel Rusland Oekraïne binnen. Er is gedreigd met het 

gebruik van nucleaire wapens, wat rillingen veroorzaakte over de hele wereld. 

Dit heeft de wereld laten zien dat het gebruik van nucleaire wapens niet een „ongegronde angst” is, maar een „concrete 

en actuele crisis”. Het heeft ons allemaal geconfronteerd met de realiteit dat, zolang er nucleaire wapens in de wereld 

zijn, de mens constant het risico loopt dat nucleaire wapens kunnen worden gebruikt als gevolg van verkeerde 

menselijke beoordelingen, mechanische storingen of terroristische handelingen.  

 

Door te proberen om naties met nucleaire wapens te beschermen, neemt het aantal landen dat daarvan afhankelijk is toe 

en wordt de situatie in de wereld steeds gevaarlijker. De overtuiging dat nucleaire wapens ondanks hun bestaan 

waarschijnlijk niet zullen worden gebruikt is een fantasie, niets meer dan ijdele hoop. „Ze bestaan, dus ze kunnen 

worden gebruikt.” We moeten erkennen dat ons ontdoen van nucleaire wapens op dit moment de enige realistische 

manier is om de aarde en de toekomst van de mensheid te beschermen. 

 

Twee belangrijke vergaderingen voor het afschaffen van nucleaire wapens zullen dit jaar plaatsvinden.  

In juni, bij de eerste vergadering van landen die partij zijn bij het Verdrag voor het Verbod op Nucleaire Wapens 

(TPNW) in Wenen, ontstond er een openhartig en nuchter debat, onder andere met staten die waarnemers zijn en tegen 

het verdrag zijn en zowel de conceptverklaring die tijdens de vergadering werd aangenomen, die de sterke wil uitdrukt 

om een wereld vrij van nucleaire wapens te realiseren, als een specifiek actieplan werden goedgekeurd. Bovendien 

werden het TPNW en het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) duidelijk herbevestigd als elkaar 

wederzijds aanvullend.  

 

Momenteel vindt de Toetsingsconferentie van de partijen bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens 

plaats in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York. De afgelopen 50 jaar was het NPV, als verdrag dat 

voorkomt dat het aantal nucleaire staten toeneemt en dat vermindering van nucleaire wapens bevordert, met grote 

verwachtingen en taken belast. Echter, het verdrag en de besluiten die tijdens vergaderingen zijn genomen, zijn niet in 

de praktijk gebracht en het vertrouwen in het verdrag zelf is broos geworden.  



De nucleaire staten hebben een bepaalde verantwoordelijkheid vanwege het NPV. Het is nodig dat het conflict in 

Oekraïne wordt opgelost, de beloften in het NPV opnieuw worden bevestigd en een concreet proces voor vermindering 

van nucleaire wapens wordt aangetoond.  

 

Ik doe hierbij een beroep op de regering van Japan en leden van het parlement:  

Als een natie met een grondwet die oorlog verwerpt, wilt u te allen tijde uw leiderschap inzetten voor het nastreven van 

vredesdiplomatie binnen de internationale gemeenschap. 

Wilt u als natie die de drie non-nucleaire principes omarmt, in plaats van te bewegen naar „nucleair delen” of andere 

vormen van afhankelijkheid van nucleaire wapens, het voortouw nemen in een debat dat voortgang zal boeken in de 

richting van non-nucleaire afhankelijkheid zoals het concept van een Noordoost-Aziatische kernwapenvrije zone.  

Verder vraag ik aan de regering van Japan om als de enige natie die in oorlogstijd atoombombardementen heeft 

ondergaan, het TPNW te ondertekenen en te ratificeren en een drijvende kracht te worden in het bereiken van een 

kernwapenvrije wereld.  

 

Mensen van de wereld, elke dag zien en horen we de realiteit van oorlog via de televisie en sociale media. Het 

dagelijkse leven van veel mensen wordt verwoest door de ellende van oorlog. Het gebruik van atoombommen op 

zowel Hiroshima als Nagasaki was te wijten aan oorlog. Oorlog veroorzaakt altijd lijden voor ons, gewone mensen die 

in de burgermaatschappij wonen. En dat is precies waarom het zo belangrijk is dat we onze stemmen verheffen en 

zeggen „oorlog is niet goed.”  

 

Onze burgermaatschappij kan of een hoeksteen voor vrede of een broeinest voor oorlog worden. Laat ons in plaats van 

een „cultuur van oorlog” die wantrouwen verspreidt, terreur aanwakkert en zaken door middel van geweld probeert op 

te lossen, onvermoeibaar inspanningen verrichten om in de burgermaatschappij een „cultuur van vrede” te verankeren 

die vertrouwen verspreidt, anderen respecteert en oplossingen zoekt door middel van dialoog. Laten we als het motto 

van ieder van ons die voor vrede kiest de lijfspreuk aannemen van de Hiroshima Nagasaki Peace Messengers: „Onze 

kracht mag bescheiden zijn, maar we zijn niet machteloos.”  

Nagasaki zal, in combinatie met de kracht van jonge mensen, zich bezig blijven houden met activiteiten om een 

„cultuur van vrede” te bevorderen.  

 

De gemiddelde leeftijd van de hibakusha ligt nu boven de 84. Ik vraag de regering van Japan om zo spoedig mogelijk 

betere ondersteuning te bieden aan de hibakusha en ondersteuningsmaatregelen voor degenen die de 

atoombombardementen hebben ondergaan, maar nog geen officiële erkenning hebben gekregen als overlevenden van 

de bombardementen.  

 

Ik spreek mijn oprechte deelneming uit voor iedereen die om het leven is gekomen tijdens de atoombombardementen.  

 

Vastbesloten om „Nagasaki de laatste plaats te laten zijn die een atoombombardement heeft ondergaan,” verklaar ik 

hierbij dat Nagasaki zal doorgaan met het uiterste te doen om de afschaffing van nucleaire wapens en eeuwigdurende 

wereldvrede tot stand te brengen, terwijl we samenwerken met Hiroshima, Okinawa en Fukushima, een slachtoffer van 

stralingscontaminatie, en onze alliantie uitbreiden met mensen over de hele wereld die proberen te helpen vrede te 

bevorderen. 
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