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Nükleer Silahları Kaldırmaya Yönelik Uluslararası Kampanya (ICAN), BM Nükleer 
Silahların Yasaklanması Anlaşması'na (NSYA) destek sağlamak için ortaklarla birlikte 
kolektif bir çalışmadır. Antlaşmaya uzun süredir devam eden desteğini daha da 
arttırmak için, Avrupa Yeşil Partisini, belediyelerin ve bölgesel yönetimlerin Antlaşmaya 
uyması için yerellerde kampanya yaparak devletler üzerindeki baskıyı artırarak tüm 
hükümetlerin NSYA'yi imzalamaları ve onaylamaları için kampanya yapmaya 
çağırıyoruz. 

Antlaşma müzakere edilinceye kadar, yaygın ve kalıcı insani ve çevresel sonuçlarına 
rağmen, kapsamlı bir yasaklamaya tabi olmayan tek kitle imha silahı olan nükleer 
silahlar vardı. Müzakere konferansları nükleer silahları olmayan BM Üye Devletlerinin 
temsilcilerinin de içermekte, bilim adamları ve tıp uzmanlarının sunumlarının yanı sıra 
silah veya testlerden doğrudan etkilenen insanlar ve diğer BM’ye akredite sivil toplum 
kuruluşlarının sunumları da dinlenmektedir. Yürürlüğe girmesi halinde üye ülkeler için 
bağlayıcı olacaktır. 

Anlaşma aşağıdaki hususları yasaklamaktadır: 

nükleer silahların kullanılması, geliştirilmesi, denenmesi, üretilmesi, işlenmesi, 
devredilmesi, bulundurulması, stoklanması, kullanılması veya kullanılacağı yönünde  
tehdit edilmesi; 

nükleer silahların üye devletlerin topraklarına yerleştirilmesine izin verilmesi; 

herhangi birisinin bu faaliyetlerden herhangi birine katılmasına yardımcı olmak, teşvik 
etmek veya teşvik etmek. 

Olumlu yükümlülükler ise şunları içermektedir: 

nükleer silahların kullanımı ve test edilmesinin tüm mağdurlarına yardım sağlanması; 

Kirlenmiş ortamların iyileştirilmesi için önlemler alınması; 

Anlaşma aynı zamanda nükleer silahların kadınlar, kızlar ve yerli halklar üzerindeki 
orantısız etkisini tanıyan ilk nükleer silah anlaşmasıdır. 

Nükleer silahlara sahip olan devletler, bunları yasal olarak bağlayıcı bir zaman planına 
göre imha etmeyi kabul ederlerse anlaşmaya katılabilirler. 

Üye olmayan Devletler ve sivil toplum, Birleşmiş Milletler sisteminin ilgili birimleri ve 
ilgili sivil toplum kuruluşları ile birlikte Taraf Devletlerin toplantılarına ve inceleme 
konferanslarına gözlemci olarak katılmaya davet edilecektir. 

Anlaşma, 50 ülke imzalayıp onayladıktan sonra yasal olarak yürürlüğe girecek. Şu anda 
79 imzalayan ve 33 destekleyen devlet var. 
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Bu noktada, nükleer silahlı devletler (BM üye devletlerinin% 4,6'sı) ve bunları 
destekleyen devletler (% 15,2) NSYA ile bağlanmak istemiyor. Şu anda, tüm AB Üye 
Devletleri'nde sadece Avusturya NSYA'yi imzalamış ve onaylamıştır.  İrlanda 
imzalamıştır ancak henüz onaylamamıştır. Diğer tüm Üye Devletler Antlaşmayı 
imzalamadılar bile. 

Avrupa Yeşilleri, 2016'dan bu yana Global Greens aracılığıyla 2016'dan beri, kabul 
edilmesinden önce ifade edilen, 2017 tarihli Nükleer Silahların Yasaklanması 
Antlaşması'na desteğimize uygun olarak, Avrupa Yeşilleri, tüm hükümetleri Antlaşmayı 
imzalamaya ve onaylamaya teşvik etmek için birlikte çalışmaya kararlıdır. Nükleer silah 
politikasına sahip olan üye devletlerde ise, Hükümetleri özellikle NSYA'nin yürürlüğe 
girmesini izleyen ilk yapılacak herhangi bir NSYA imzacı toplantısına gözlemci olarak 
katılma taahhüdünde bulunmaya teşvik etme yönünde çalışacağız. 

Resmi bağlantılar, Hükümetlerin nükleer silah politikaları için iddia ettikleri yetkiye 
sahip olmadığına dair sağlam kanıtlar sağlayabilir. 

Ulus ötesi çalışmalar ve diğer idarelerle işbirlikleri, nükleer silahlarınetkilerinin hiçbir 
zaman ulusal sınırların içinde kalmayacağının altını çizebilir. 

NSYA’nin destekçisi olmayan devletlerdeki resmi görevliler, genellikle devlet dışı 
kesimlerin anlaşmayı desteklemeyen tutumlarını bozmadan gözlemci olarak 
katılmasına gönderme yapan 8.5 maddesinden habersizdir. Bu, müzakerelere ilişkin 
kavrayışlarını geliştirebilir ve en azından anlaşmaya taraf devletlerin onlar tarafından 
açıkça duyulmasını sağlayabilir. 

Bu nedenle, Avrupa Yeşil Partisi aşağıdaki hususları belirtir: 

Avrupa Yeşil Partisi’nin, üyelerin NSYA’nin gerekliliklerine uyması ve uygulanabilir 
durumlarda yerel makamların nükleer silah üreticilerinden kurtulması için bireyler, 
gruplar ve yasama organlarıyla çalışmalarını destekler. EGP, milletvekillerinden 
Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya ICAN, 
imzalamasını istiyor. 

Avrupa Yeşil Partisi, tüm Hükümetleri, ICAN Şehirleri başvurusun  bir parçası olmaları 
ve bölgesel yönetimlerin, federal veya merkezi hükümetlere NSYA’yı imzalama ve 
onaylama yönünde yaptıkları çağrı doğrultusunda NSYA’ya katılmaya davet eder.  

NSYA'yi imzalamaya muhalefet ilan eden devletlerdeki Avrupa Yeşilleri, Hükümetlerini, 
NSYA yürürlüğe girdiğinde en azından gözlemci olarak katılmayı taahhüt etmeye 
zorlayacaktır. 

Avrupa Yeşil Partisi, Avrupa Parlamentosu'nu Mayıs 2020'de yapılacak olan NSYA 
konferansına bir heyet göndermeye çağırır. 


