Бути частиною ICAN.
Що таке ICAN?

Пропаганда заборони

Ваша роль у ICAN

Міжнародна кампанія з ліквідації
ядерної зброї (ICAN) спрямовує свою
діяльність на активізацію громадської
та державної підтримки що до
договору про заборону і ліквідацію
ядерної зброї. Збільшення ризику
розповсюдження ядерної зброї і її
використання є найбільш важливим
акцентом у глобальних діях з ядерного
роззброєння.

Єдиною гарантією нерозповсюдження
і невикористання ядерної зброї в
майбутньому є її ліквідації зараз.
Найбільш реалістичний шлях до
невикористання ядерної зброї у
світі є конвенції з ядерної зброї. В
Організації Об’єднаних Націй більше
двох третин усіх держав закликають
до такого договору. Основною
перешкодою на шляху роззброєння
є відсутність політичної волі країн з
ядерною зброєю та їх союзників. Але
це може змінитися, якщо люди будуть
вимагаюти дій.

Кожна людина має свою роль у ICAN,
де б у світі вона не жила і що б вона
не робила в житті. Наша робота це
лобіювання уряду, проведення заходів
на вулицях, виховання школярів і
пропаганда через засоби масової
інформації. Ефективно працюючи
разом і об’єднуєднавши наші голоси,
ми можемо створти непереборну
хвилю суспільної підтримки для
ліквідації ядерної зброї.

Ядерна проблема
У всьому світу є ще більш ніж
20.000 зразків ядерної зброї, що
створює безпосередню загрозу для
майбутнього цивілізації. Однієї
ядерної боєголовки досить щоб
підірвали велике місто та вбити
мільйони людей. Провал переговорів
ядерних держав з роззброєння
створює підвищений ризик того, що
ядерна зброя може бути придбана і
використана іншими країнами або
терористами. Більше пальців на
спусковому гачку, більше небезпеки у
світ.

www.icanw.org

План дій ICAN
ICAN націлена на об’єднання зусиль
широкого кола гуманітарних,
екологічних організацій та організацій
з прав людини для використання
історичної можливісті з ліквідації
ядерної зброї. ICAN вважає, що
конвенція з ядерної зброї повинна
бути наступною великою метою
переговорів з боку міжнародного
співтовариства. З узгоджених дій на
глобальному рівні, ми можемо досягти
змін.

Як стати учасником
Якщо є ICAN групи у вашій країні,
будь ласка, зв’яжіться з національним
координатором. Подробиці в
Інтернеті за адресою www.icanw.org/
contact. Якщо ви хотіли б приєднатись
до національної кампанії, будь ласка,
надішліть листа info@icanw.org.

Наша мета: договір про заборону
і ліквідацію ядерної зброї.

