
Nagasaki Vredesverklaring 

 

Het gebeurde vandaag 73 jaar geleden, om 11:02 ‘s morgens op 9 augustus. De explosie van één enkele 

atoombom in de blauwe zomerlucht veroorzaakte in de stad Nagasaki een gruwelijke toestand. Mensen, dieren, 

planten, bomen en alle andere vormen van leven werden verbrand tot as. Talloze lijken lagen overal verspreid 

in de verwoeste straten. De lijken van mensen die uitgeput op zoek waren geweest naar water dobberden op en 

neer in de rivieren, drijvend tot ze de riviermondingen bereikten. 150.000 mensen kwamen om of raakten 

gewond en degenen die op de een of andere manier erin slaagden te overleven raakten ernstig mentaal en 

fysiek gewond. Tot op de dag van vandaag hebben zij nog last van de naweeën van blootstelling aan 

radioactieve straling.  

 

Atoombommen zijn wrede wapens die genadeloos de waardigheid van mensen afnemen om hun leven op een 

humane manier te leven. 

 

In 1946 besloot de pas opgerichte Verenigde Naties kernwapens en andere massavernietigingswapens uit te 

bannen in de eerste resolutie van haar Algemene Vergadering. De grondwet van Japan, die in datzelfde jaar 

werd afgekondigd, legde pacifisme vast als één van haar onwrikbare pijlers. Er werd zeer vastberaden 

uitgesproken dat de tragedie van de atoombombardementen die Hiroshima en Nagasaki ondergingen en de 

oorlog die tot deze bombardementen leidde nooit weer zouden gebeuren. De vervulling van dit voornemen 

werd vervolgens toevertrouwd aan de toekomst. 

 

Voortdurende inspanningen van landen en individuen, met name de overlevenden van de 

atoombombardementen, om dit voornemen te realiseren, wierpen vorig jaar vrucht af toen de Verenigde Naties 

het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW) goedkeurden. Verder werd de Internationale 

Campagne tot Afschaffing van Kernwapens (ook bekend als ICAN), die in belangrijke mate bijdroeg aan de 

inspanningen die leidden tot de aanname van dit verdrag, toen bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede. 

Deze twee ontwikkelingen tonen aan dat de meerderheid van de mensen op deze aarde ernaar blijft streven 

een wereld zonder kernwapens te verwezenlijken. 

 

Zelfs nu, 73 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, bestaan er ongeveer 14.450 kernkoppen in de 

wereld. Bovendien is er, tot grote bezorgdheid van degenen die leven in de met atoombommen 

gebombardeerde steden, opnieuw een verschuiving in opkomst naar het openlijk beweren dat kernwapens 

noodzakelijk en effectief zijn door ze te gebruiken om militaire macht te vergroten. 

 

Ik doe hierbij een beroep op de leiders van kernmogendheden en naties die afhankelijk zijn van de nucleaire 

paraplu. Vergeet alstublieft het voornemen niet van de eerste Resolutie van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties om toe te werken naar het uitbannen van nucleaire wapens. Voldoe bovendien aan de 

toezegging die 50 jaar geleden aan de wereld is gedaan in het Verdrag inzake de niet-verspreiding van 

kernwapens (of NPV) om te goeder trouw nucleaire ontwapening na te streven. Ik verzoek u dringend om 

over te gaan op veiligheidsbeleid dat niet afhankelijk is van nucleaire wapens, voordat de mensheid opnieuw 

een fout begaat die nog meer slachtoffers van atoombombardementen zou creëren.  

 

Aan de mensen van de wereld vraag ik, eis alstublieft van uw regering en parlement dat zij het TPNW 

ondertekenen en ratificeren om ervoor te zorgen dat dit verdrag zo snel mogelijk van kracht wordt.  

 

De Japanse regering heeft besloten het TPNW niet te ondertekenen. Als reactie daarop hebben meer dan 300 

lokale assemblees de wens uitgesproken dat dit verdrag ondertekend en geratificeerd wordt. Ik vraag hierbij 

de regering van Japan, het enige land dat te lijden heeft gehad van het gebruik van kernwapens in oorlogstijd, 

het TPNW te steunen en haar morele plicht te vervullen om de wereld naar denuclearisatie te leiden. 

 

Momenteel is er een nieuwe beweging voor vrede en denuclearisatie op het Koreaanse schiereiland ontstaan. 

Wij in de met atoombommen gebombardeerde steden volgen deze ontwikkeling aandachtig en hebben grote 

verwachtingen dat aanhoudende diplomatieke inspanningen, zoals geïnitieerd met de Panmunjom-verklaring 



door de leiders van Noord- en Zuid-Korea en de allereerste Amerikaans-Noord-Koreaanse top ooit, zullen 

leiden tot de realisatie van onomkeerbare denuclearisatie. Ik hoop dat de Japanse regering van deze geweldige 

gelegenheid gebruik zal maken om toe te werken naar de verwezenlijking van een kernwapenvrije zone in 

Noordoost-Azië, die voor denuclearisatie van Japan en het hele Koreaanse schiereiland zou zorgen.  

 

Vorig jaar overleden snel na elkaar twee van de overlevenden van de atoombombardementen, die de 

anti-kernwapenbeweging in Nagasaki vele jaren hebben geleid. Een van hen was de heer Hideo Tsuchiyama, 

die het volgende zei over de leiders van landen die vertrouwen op kernwapens. „Uw bezit van kernwapens, of 

pogingen om zulke wapens te bezitten, is niet iets om mee te pronken. Integendeel, u moet weten dat het iets 

schandelijks is dat u tot daders van misdaden tegen de menselijkheid zou kunnen maken.” De tweede van deze 

bombardementsoverlevenden, de heer Sumiteru Taniguchi, sprak de volgende woorden. „Mensen en 

kernwapens kunnen niet naast elkaar bestaan. Het leed dat wij hebben geleden is meer dan genoeg. Om 

mensen echt als mensen te laten leven, kunnen we niet toestaan dat er ook maar één kernwapen op de aarde 

blijft.” Deze twee mensen maakten zich grote zorgen dat degenen die nog nooit oorlog of 

atoombombardementen hebben meegemaakt verkeerde paden zouden kunnen inslaan. Bij hun overlijden, voel 

ik opnieuw de noodzaak om de boodschap tegen de oorlog door te geven die in de grondwet van Japan is 

opgenomen. 

 

Er is veel dat een ieder van ons kan doen om een vreedzame wereld te helpen verwezenlijken. Bijvoorbeeld 

een bezoek brengen aan de met atoombommen gebombardeerde steden om meer te weten te komen over de 

geschiedenis en de gruwelijkheid van nucleaire wapens. Het is ook belangrijk om te luisteren naar verhalen 

over de oorlogservaringen van mensen in uw eigen stad. Hoewel de ervaringen zelf niet kunnen worden 

gedeeld, kunnen gevoelens van waardering voor vrede door iedereen worden gedeeld. De campagne om 

tienduizend handtekeningen te verzamelen ter ondersteuning van de afschaffing van kernwapens, een project 

dat is ontstaan in Nagasaki, begon met een voorstel van middelbare scholieren. De ideeën en de acties van de 

jonge generatie kunnen nieuwe bewegingen doen ontstaan. Er zijn ook mensen die papieren kraanvogels 

blijven vouwen en ze sturen naar de met atoombommen gebombardeerde steden. Door uitwisselingen tussen 

mensen uit verschillende culturen en tradities verdiepen we ons wederzijds begrip, wat op zijn beurt kan 

leiden tot vrede. We kunnen ook uitingen van vrede creëren door middel van onze favoriete muziek of sport. 

De fundamenten van vrede worden zeer zeker gevormd in de burgermaatschappij. Laten wij de macht van de 

burgermaatschappij gebruiken om over de hele wereld een cultuur van vrede te verspreiden in plaats van een 

cultuur van oorlog. 

 

Er zijn nu zeven jaar verstreken sinds het ongeluk met de kernreactor na de grote aardbeving in het oosten van 

Japan en de bevolking van Fukushima heeft nog steeds te lijden van de gevolgen van radioactieve straling. 

Nagasaki blijft steun bieden aan al diegenen in Fukushima die doorgaan met inspanningen gericht op 

wederopbouw. 

 

De gemiddelde leeftijd van de overlevenden van de atoombombardementen is nu meer dan 82 jaar. Ik vraag 

de Japanse regering de inspanningen te verbeteren om steun te bieden aan overlevenden die nog steeds last 

hebben van de naweeën van de bombardementen en zo snel mogelijk hulp te bieden aan degenen die de 

bombardementen hebben meegemaakt, maar nog niet officieel erkend zijn als zodanig. 

 

Terwijl wij ons oprechte medeleven betuigen met diegenen die het leven lieten tijdens de 

atoombombardementen, verklaren wij, burgers van Nagasaki, hierbij dat wij onvermoeibaar zullen blijven 

werken met mensen over de hele wereld om eeuwigdurende vrede tot stand te brengen en een wereld zonder 

kernwapens te verwezenlijken. 
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