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1. „Mensonge Français!“ Francouzský exministr obrany přehodnocuje jaderné odstrašování 

Kdysi si byl zaplavat ve vodách u atolu Moruroa, aby „dokázal“, jak bezpečné jsou 

francouzské jaderné testy. Nyní bývalý ministr obrany Paul Quilès vydává knihu 

nazvanou „Jádro, francouzská lež: úvahy o jaderném odzbrojení“, v níž 

přezkoumává domněnky, které ve Francii přetrvávají ohledně jaderného 

odstrašování. Quilès dochází k závěru, že zástěrka v podobě jaderného odstrašování 

už neplatí a že opakované lpění na jaderné doktríně jako formě bezpečnosti je lží 

obrovských rozměrů. 

Quilèsovi při analýze a psaní knihy pomáhali zástupci organizací Global Zero, 

Starostové za mír a francouzské PNND. Francouzský koordinátor PNND Jean-Marie 

Collin, kromě poskytnutí analýzy ke zpochybnění jaderného odstrašování, přispěl 

do knihy kapitolou o klíčové roli členů francouzského parlamentu v tom, aby byl 

dán do diskuze status quo a aby bylo možné pokročit ve společných jaderně-

odzbrojovacích iniciativách na bilaterální, regionální a multilaterální úrovni. 
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2. Členové parlamentů a NPT: Vídeň, 30. dubna až 11. května 2012 

V roce 2010 na Hodnotící konferenci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 

(NPT), která se opakuje každých pět let, hráli členové parlamentů a 

samotné parlamenty klíčovou roli při získání podpory vlád pro řadu 

jaderně-odzbrojovacích opatření směřujících k vytvoření rámce pro svět 

bez jaderných zbraní. Přijatý akční plán zahrnuje konkrétní činy států 

vlastnících jaderné zbraně, regionální aktivity jako například vytváření zón 

bez jaderných zbraní (především na Blízkém východě) a další aktivity, 

které může podniknout kterýkoliv stát. 

Od 30. dubna do 11. května se smluvní strany NPT poprvé od roku 2010 setkají, aby informovaly o pokrocích, které 

učinily ohledně implementace dohody z roku 2010, a aby započaly přípravy na další hodnotící konferenci v roce 2015. 

2. května zde PNND delegátům představí Společné prohlášení členů parlamentů na podporu zóny bez jaderných zbraní 

a dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém východě, na 10. května připravuje akci nazvanou „Parlamentní 

opatření na podporu jaderného nešíření a odzbrojení“ a bude se účastnit také dalších doplňkových akcí. Více informací 

najdete v programu akcí při konferenci NPT (angl.). 

Jak podpořit NPT: Take Action! Parliamentarian support for the NPT (angl.) 

 

3. Írán, Izrael, jaderné zbraně a členové parlamentů: diplomacie, nebo válka? 

Jaký přístup by měli zvolit členové parlamentů a parlamenty k jaderné krizi, 

která se rýsuje na Blízkém východě? Měli by podpořit použití síly proti 

současným či potencionálním jaderným programům v regionu? Měli by uznat, 

že státy mají právo vyvíjet jaderné zbraně za účelem jaderného odstrašování, 

podobného bezpečnostním rámcům oficiálně uznaných jaderných států a 

jejich spojenců v rámci tzv. rozšířeného jaderného deštníku? Nebo by měli 

aktivně podpořit diplomatický přístup k prevenci šíření jaderných zbraní a 

dosažení jaderného odzbrojení v regionu prostřednictvím iniciativ, jako je 

Konference o vytvoření zóny bez jaderných zbraní a dalších zbraní 

hromadného ničení na Blízkém východě, která se uskuteční v roce 2012?  

Ti, kteří se kloní k poslednímu z uvedených přístupů, pomáhají podpořit tento proces tím, že hledají podporu pro 

Společné prohlášení členů parlamentů na podporu zóny bez jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného  ničení na 

Blízkém východě, otvírají toto téma v parlamentech a kladou otázky svým ministrům zahraničí. 

Pokud chcete podpořit diplomatický proces, zašlete svou podporu společného prohlášení na alyn@pnnd.org. 

Více informací: Parliamentary call to action: Support diplomacy, not force, to prevent nuclear proliferation in the 

Middle East! (angl.) 

  

http://www.pnnd.org/docs/MEWMDZ_2011-cz.pdf
http://www.pnnd.org/docs/MEWMDZ_2011-cz.pdf
http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/npt/2012/calendar-of-events
http://www.gsinstitute.org/pnnd/archives/NPT-action-2012.html
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=105531
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=105531
http://www.pnnd.org/docs/MEWMDZ_2011-cz.pdf
http://www.pnnd.org/docs/MEWMDZ_2011-cz.pdf
mailto:alyn@pnnd.org
http://www.gsinstitute.org/pnnd/archives/Call_to_Action-MidEast.html
http://www.gsinstitute.org/pnnd/archives/Call_to_Action-MidEast.html
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4. Členové tureckého parlamentu podporují bezjadernou zónu na Blízkém východě 

Význam Turecka pro nešíření jaderných zbraní na Blízkém východě roste. Dobré vztahy s Izraelem, Íránem a většinou 

arabských zemí dávají Turecku možnost ujmout se role prostředníka. Jako člen Severoatlantické aliance (NATO), 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Organizace islámské spolupráce a Unie pro Středomoří je 

navíc Turecko jak muslimské, tak západní. Mezinárodní koordinátor PNND Alyn Ware proto v březnu navštívil turecký 

parlament, aby zde projednal aktivity na podporu Konference o vytvoření zóny bez jaderných zbraní a dalších zbraní 

hromadného ničení na Blízkém východě, která se má konat v roce 2012. Poslanec Aytug Atici, člen PNND, poté zajistil 

podporu více než 40 tureckých poslanců pro Společné prohlášení členů parlamentů na podporu zóny bez jaderných 

zbraní a dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém východě. 

PNND se také v březnu účastnilo konference Peace Boat Horizon 2012, 

strategického workshopu a veřejných akcí na podporu blízkovýchodní zóny bez 

jaderných zbraní, jichž se účastnili také zástupci Izraele, Íránu a arabských zemí. 

Tyto akce se konaly na lodi Peace Boat během její cesty Středomořím a 

v přístavech Civitavecchia (Itálie), Piraeus (Řecko) and Istanbul (Turecko). Více 

v tiskové zprávě z 27. března: Press Statement - Horizon 2012: Sailing in the Same 

Boat Toward a Nuclear Weapons-Free Zone in the Middle East (angl.) 

5. Norský ministr zahraničí k parlamentu: Jaderné zbraně nebo právo? 

Norský ministr zahraničí Jonas Gahr Støre 17. dubna v norském parlamentu oznámil, že na jaře 

2013 Norsko uspořádá konferenci, která poukáže na humanitární následky jaderných zbraní 

včetně nekompatibility jejich užití s mezinárodním humanitárním právem. Norsko tak reaguje na 

obavy z „katastrofických humanitárních následků jakéhokoliv použití jaderných zbraní“, které 

smluvní strany NPT vyjádřily ve výstupním dokumentu Hodnotící konference v roce 2010, v němž 

se také shodly na tom, že „je třeba, aby všechny státy vždy jednaly v souladu s mezinárodním 

právem, včetně mezinárodního humanitárního práva“. 

Støre připomenul význam humanitárního práva při vzniku úmluv zakazujících nášlapné miny a kazetovou munici a 

dodal: „Abychom dosáhli závazného zákazu jaderných zbraní, tím nejdůležitějším, co můžeme udělat, je posílit 

politickou podporu pro takový zákaz a rozvíjet praktické podmínky pro dosažení tohoto cíle.“ Celý text projevu 

v parlamentu (norsky, dole pod „Utenriksminister Jonas Gahr Støre [13:08:15]“) 

Marit Nybakk, místopředsedkyně norského parlamentu a spolupředsedkyně PNND, oznámení přivítala a naznačila, že 

„Norsko na konferenci přizve státy, organizace při OSN, Mezinárodní Červený kříž a další nevládní organizace. Pohled 

na jaderné odzbrojení z humanitární perspektivy může ještě více zdůraznit potřebu úmluvy o zákazu jaderných zbraní.“ 

Tato norská iniciativa odráží rostoucí trend využívání mezinárodního humanitárního práva k vytvoření politické 

podpory pro odstranění a zákaz jaderných zbraní, podobně jako toto humanitární právo pomohlo k zákazu nášlapných 

min a kazetové munice (viz An Ottawa Process for Nukes? Op/ed, The Embassy, Canada’s Foreign Policy Weekly, 

angl.). 26. listopadu 2011 Mezinárodní Červený kříž a Červený půlměsíc přijal rezoluci (angl.) o neslučitelnosti 

jaderných zbraní s mezinárodním humanitárním právem a vyzval státy, aby v dobré víře zahájily a úspěšně dokončily 

jednání o zákazu použití jaderných zbraní a o jejich úplném odstranění prostřednictvím právně závazné mezinárodní 

dohody. 

Členové parlamentů mají jedinečnou příležitost využít tohoto vývoje a posílit šířící se standard odmítající jaderné 

zbraně prostřednictvím svých zákonodárných sborů.  

Více: International Humanitarian Law, Nuclear Weapons and Parliamentarians (angl.) 

http://www.pnnd.org/docs/MEWMDZ_2011-cz.pdf
http://www.pnnd.org/docs/MEWMDZ_2011-cz.pdf
http://www.peaceboat.org/english/?page=view&nr=26&type=22&menu=62
http://www.peaceboat.org/english/?page=view&nr=26&type=22&menu=62
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2011-2012/120417/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2011-2012/120417/
http://www.gsinstitute.org/gsi/docs/11_10_10_Ware.pdf
http://www.gsinstitute.org/pnnd/docs/ICRC_26_11_11.pdf
http://www.gsinstitute.org/pnnd/archives/IHL.html
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6. PNND a Meziparlamentní unie – Quebec, říjen 2012 

Meziparlamentní unie (MPU), zahrnující více než 150 parlamentů včetně většiny 

států vlastnících jaderné zbraně a jejich spojenců, v dubnu 2009 přijala průlomovou 

rezoluci o jaderném nešíření a odzbrojení (angl.). Rezoluce podněcuje řadu 

neproliferačních a odzbrojovacích opatření a vyzývá parlamenty, aby pobídly své 

vlády k podpoře Pětibodového plánu Generálního tajemníka OSN na jaderné 

odzbrojení (tento plán obsahuje návrh na vytvoření mezinárodní smlouvy nebo sady 

smluv o odstranění a zákazu jaderných zbraní). Členové PNND napomohli k vytvoření 

podpory pro konsenzus všech členských parlamentů nutný k přijetí této rezoluce. 

MPU v navazující rezoluci pověřila PNND vytvořením Příručky parlamentních opatření na podporu jaderného nešíření a 

odzbrojení. Příručka bude obsahovat základní informace o tématech spojených s nešířením a odzbrojením, příklady 

parlamentních praktik pro země vlastnící jaderné zbraně, pro jejich spojence i pro bezjaderné státy a doporučení 

dalších aktivit pro členy parlamentů a parlamenty. Koncept brožury byl představen na zasedání MPU v Kampale  

4. dubna. Příručka je nyní revidována mezinárodním poradním sborem složeným z klíčových členů parlamentů a 

odborníků na odzbrojování. 25. až 28. října 2012 bude oficiálně představena na 127. shromáždění MPU v kanadském 

Quebecu, načež bude rozdistribuována do všech parlamentů na světě s cílem podnítit, podpořit a posloužit jako 

vodítko pro parlamentní aktivity. 

7. Bezjaderná Arktida? Dánsko se dává do pohybu! 

PNND, Pugwash Kanada a Pugwash Dánsko od roku 2008 spolupracují na návrhu zajištění společné bezpečnosti 

v polárním kruhu, který zahrnuje také návrh na vytvoření Arktické zóny bez jaderných zbraní. (Více: Nukes, climate 

change and the Arctic – new Cold War or a NWFZ? a Denmark, the NPT and an Arctic Nuclear Weapon-Free Zone, 

angl.) Před volbami v roce 2011 začlenila dánská sociálně demokratická strana podporu Arktické zóny do svého 

programu. Poté, co se po volbách dostala k moci, koaliční vláda pod vedením sociálních demokratů započala v této 

věci sérii konzultací s ostatními bezjadernými státy polárního kruhu. 

28. března 2012 člen PNND Holger Nielsen předsedal jednání dánských poslanců se zástupci ambasád bezjaderných 

zemí polárního kruhu v sídle dánského parlamentu v Copenhagenu, kde se diskutovalo o dalších krocích potřebných 

k prosazení návrhu. Součástí setkání, které zorganizovala dánská pobočka organizace Pugwash, byl také výstup 

odborníků na zóny bez jaderných zbraní Adele Buckley z Kanady a Jana Prawitze ze Švédska. Jedním z projednávaných 

návrhů bylo vytvoření studijní skupiny při OSN, která by měla prozkoumat dané téma a politické procesy a zapojit 

regiony, jichž se vytvoření Arktické zóny týká, dle zkušeností OSN s vytvářením jiných zón bez jaderných zbraní. 

PNND, Pugwash Kanada a Pugwash Dánsko plánují další akce s cílem zlepšit dialog napříč politickým spektrem a 

vytvořit politickou podporu pro tuto iniciativu. 

8. Nuclear Abolition Forum: Od odstrašování ke světu bez jaderných zbraní 

Udržování doktríny jaderného odstrašování je jednou z největších překážek v prevenci šíření jaderných 

zbraní a v úsilí o jaderné odzbrojení. Nuclear Abolition Forum, iniciativa vzniklá v roce 2011 s cílem 

zprostředkovat dialog o procesu dosažení a udržení světa bez jaderných zbraní, připravuje další číslo 

svého magazínu, v němž se tentokrát zaměří na jaderné odstrašování. V rámci Fóra proběhne ve Vídni 

9. května diskuze u kulatého stolu nazvaná Od jaderného odstrašování ke světu bez jaderných zbraní. V diskuzi budou 

zastoupeni jak přívrženci, tak kritikové jaderného odstrašování a jejím cílem bude prozkoumat užitečnost a platnost 

této doktríny a politické podmínky a bezpečnostní mechanismy, které by mohly napomoci při ustoupení od této 

doktríny na cestě ke světu bez jaderných zbraní. Více informací: Rob van Riet, ředitel Nuclear Abolition Forum,  

rob.vanriet@worldfuturecouncil.org  

http://www.ipu.org/conf-e/120/120-1.htm
http://www.ipu.org/conf-e/120/120-1.htm
http://www.gsinstitute.org/pnnd/updates/31.html#9
http://www.gsinstitute.org/pnnd/updates/31.html#9
http://www.gsinstitute.org/pnnd/updates/21.html#4
http://www.abolitionforum.org/site
mailto:rob.vanriet@worldfuturecouncil.org
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9. Německý Bundestag: úmluva o zákazu jaderných zbraní a jaderně-odzbrojovací snídaně 

Členové německé parlamentní Podkomise pro odzbrojování a 

kontrolu zbrojení z různých politických stran 29. března posnídali 

se zástupci občanské společnosti na ranním setkání v Bundestagu, 

při příležitosti spuštění kampaně Atomwaffenfrei Jetzt (Bez 

jaderných zbraní teď!). Na setkání zazněla zpráva odborníků o 

plánované modernizaci jaderných zbraní Spojených států, včetně 

těch, o nichž veřejně je známo, že jsou umístěny v Německu, 

navzdory tomu, že to ani americká ani německá vláda nepřiznává. Takovéto utajení se jeví být v protikladu k dohodě 

členských států NPT o významu transparence ohledně počtu jaderných zbraní a jejich rozmístění.  

Ohlédnutí do historie: 28. září 2011 německý ministr zahraničí odpověděl na parlamentní dotaz položený členy PNND 

ohledně německého stanoviska k úmluvě o zákazu jaderných zbraní. Zde je několik výtažků: 

Federální vláda považuje odzbrojení, kontrolu zbrojení a nešíření za hlavní body globální bezpečnostní architektury. 

Aktivně přispívá k podstatnému pokroku v těchto oblastech a podporuje cíl světa bez jaderných zbraní. Federální vláda 

v této oblasti pracuje s odhodláním a v odpovědi na výzvu ke konkrétnímu pokroku v oblasti jaderného odzbrojení a 

nešíření, která byla učiněna prostřednictvím návrhu na usnesení, vzešlého od stran napříč politickým spektrem, 

předloženého německému Bundestagu 26. března 2010. Vláda učinila konkrétní kroky a přinesla výsledky, včetně 

následujících: 

 Vtělení odzbrojení, kontroly zbrojení a cíle světa bez jaderných zbraní do nové Strategické koncepce NATO v roce 

2010, čehož byla Federální vláda jedním z hlavních motorů; 

 Snahy Federální vlády zajistit zahrnutí pod-strategických jaderných zbraní, které dosud nejsou předmětem 

žádné kontroly zbrojení, do mezinárodní agendy k dalšímu odzbrojovacímu procesu, čímž by se vytvořily 

podmínky pro splnění cíle Federální vlády zajistit odstranění jaderných zbraní umístěných v Německu; 

 Dohoda dosažená na Hodnotící konferenci NPT v květnu 2010 s aktivním přispěním Federální vlády 

k pokrokovému Akčnímu plánu, a praktické návrhy posléze podané Federální vládou společně s jejími partnery 

z Iniciativy pro nešíření a odzbrojení; 

Federální vláda se naprosto shoduje s těmi, kdo podporují úmluvu o zákazu jaderných zbraní, a uznává tento cíl, ale 

požadavek na okamžité zahájení jednání o této úmluvě považuje v současné době za nereálný. Z pohledu Federální 

vlády podmínky pro zahájení takových jednání nebudou v dohledné době dosaženy… 

V letech 2012/2013 poskytne ministerstvo zahraničí podporu pro společný projekt Middle Powers Initiative a PNND, 

jehož cílem je zkoumat podmínky pro dosažení světa bez jaderných zbraní… 

10. PNND vítá novou Vysokou představitelku OSN pro odzbrojení 

PNND blahopřeje Angele Kane k nástupu do funkce Vysoké představitelky OSN pro 

odzbrojení, kde nahradila Sergia Duarteho, který z funkce odešel 8. března 2012. Angela 

Kane, první žena na této pozici, dříve pracovala jako pomocný tajemník OSN pro politické 

otázky se zaměřením na prevenci a řešení konfliktů. V této funkci měla na starosti dvě 

regionální divize – dekolonizaci a palestinskou otázku – a asistovala několika speciálním 

politickým misím v Iráku, Nepálu a na Blízkém východě.  

12. dubna Saber H. Chowdhury, spolupředseda PNND, který je také předsedou stálé komise Meziparlamentní unie pro 

mezinárodní mír a bezpečnost, se s Angelou Kane setkal v newyorském sídle OSN, poblahopřál jí jménem PNND a 

předal jí koncept Příručky parlamentních opatření na podporu jaderného nešíření a odzbrojení. Příručka obsahuje 

několik příkladů (a dalších doporučení) parlamentní podpory odzbrojovacích rezolucí OSN, spolupráce s Generálním 

tajemníkem OSN a Vysokým představitelem OSN pro odzbrojení. 

http://www.atomwaffenfrei.de/
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11. Člen indického parlamentu vede revizi Gandhího bezjaderné vize 

Mani Shankar Aiyar, člen rady PNND a bývalý poradce Rajiva Gandhího, cestuje po světě s cílem propagovat sadu 

praktických doporučení pro odstranění jaderných zbraní, sestavených poradní skupinou pověřenou indickým 

premiérem Manmohanem Singhem v roce 2010, jíž Mani Shankar předsedá. 

Skupina akčního plánu Rajiva Gandhiho, vytvořená proto, aby vdechla nový život plánu Rajiva Gandhiho z roku 1988 na 

Nenásilný světový řád bez jaderných zbraní, v srpnu 2011 prezentovala své závěry premiérovi. 284stránková zpráva 

(angl.) nastiňuje sedmibodový plán, který zahrnuje krátkodobé kroky jako snížení role jaderných zbraní 

v bezpečnostních doktrínách, omezení operační pohotovosti jaderných zbraní a podnícení vzniku globální dohody o 

neútočení jako první; a středně- a dlouhodobá opatření jako globální dohodu zakazující hrozbu použitím jaderných 

zbraní a vyjednávání o všeobecné úmluvě o zákazu jaderných zbraní, která by zajistila také jejich úplné odstranění. 

Od té doby, co prezentoval zprávu premiérovi, cestuje Mani Shankar Aiyar po klíčových mezinárodních konferencích – 

jako například Global Zero – aby pro doporučení své skupiny získal podporu především od klíčových hráčů v ostatních 

zemích vlastnících jaderné zbraně. „Nastal čas, aby Indie převzala vedoucí roli při zahájení formálních mnohostranných 

jednání o jaderném odzbrojení,“ řekl Aiyar. „Indie by měla využít svého strategického partnerství s hlavními mocnostmi 

jako jsou Spojené státy k tomu, aby proces postrčila kupředu. Přelomový projev amerického prezidenta Baracka Obamy 

v Praze v roce 2009, vyzývající ke světu bez jaderných zbraní, naznačil změnu americké pozice, která oživila naděje na 

reálné odzbrojovací úsilí na mezinárodní úrovni. Poté představil Generální tajemník OSN návrhy, které jsou v mnohém 

slučitelné s návrhy Akčního plánu Rajiva Gandhiho,“ řekl Aiyar. „Je zde také velký počet vlád, včetně těch pod jaderným 

deštníkem, které odzbrojení aktivně prosazují.“ Více: India to continue worldwide Nuke-disarmament campaign (angl.) 

12. SANE: Rozumný přístup k jaderným zbraním v americkém kongresu 

8. února kongresman Edward J. Markey, spolupředseda PNND, vystoupil v americké Sněmovně reprezentantů, aby 

odsoudil americké plýtvání na jaderně-zbrojní programy a aby představil zákon, který by z amerického nafouklého 

rozpočtu na jaderné zbraně během příštích 10 let seškrtal 100 miliard dolarů. Zákon nazvaný Chytřejší přístup k 

jadernému zbrojení (angl. Smarter Approach to Nuclear Expenditures, tedy SANE, což v překladu znamená „rozumný”) 

navrhuje škrty pro specifické jaderné zbraně a související programy. 

„Je nerozumné, že Republikáni chtějí zablokovat automatické škrty v obraně nařízené dluhovou dohodou, zatímco 

americký rozpočet na jaderné zbraně přetéká miliardami, které se rozhazují do vzduchu,“ říká Markey, člen Výboru pro 

energii a obchod a zakladatel Pracovní skupiny pro nešíření za účasti obou politických stran. „Je nerozumné utrácet 

miliardy za nové atomové bomby a jejich nosiče a bojovat tak dávno skončenou Studenou válku, zatímco ignorujeme 

bezpečnostní potřeby 21. století a chystáme se seškrtat rozpočty Medicare, Medicaid a sociálních programů, na nichž 

závisí miliony Američanů. Zákon SANE seškrtá výdaje na zastaralé nehospodárné jaderné zbraně a související programy 

během následujících 10 let a posílí naši dlouhodobou ekonomickou a národní bezpečnost.“ Více: video of Rep. Markey’s 

floor statement (angl.) 

Zákon Chytřejší přístup k jadernému zbrojení (SANE) 2012 konkrétně navrhuje: 

 Zmenšit aktuální flotilu jaderných ponorek ze současných 12 akceschopných ponorek  

na osm (úspora 3 miliard) 

 Odložit pořízení nových jaderných ponorek (17 miliard) 

 Snížit počet mezikontinentálních balistických střel (6 miliard) 

 Ukončit mise jaderných vzdušných bombardérů (až 17 miliard) 

 Odložit pořízení nových bombardérů (18 miliard) 

 Zrušit zřizování nových nehospodárných zařízení pro vývoj jaderných zbraní (15 miliard) 

Zákon SANE má podporu dalších 34 členů kongresu a Kongresového progresivního klubu. Je propagován ve spolupráci 

s koalicí amerických odzbrojovacích organizací jako součást Americké kampaně za svět bez jaderných zbraní. 

http://www.gsinstitute.org/gsi/docs/RGAP.pdf
http://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2217750&language=en
http://markey.house.gov/press-release/markey-introduces-sane-act-cut-bloated-nuclear-weapons-budget
http://markey.house.gov/press-release/markey-calls-cuts-us-nuclear-weapons-budget
http://markey.house.gov/press-release/markey-calls-cuts-us-nuclear-weapons-budget
http://nuclearweaponsfree.org/
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13. Zóna bez JZ v severovýchodní Asii – cesta k udržitelné bezpečnosti v regionu 

Napětí v severovýchodní Asii nedávno opět vzrostlo v souvislosti s testem balistické rakety, který 17. dubna 

uskutečnila Severní Korea, a to navzdory neúspěchu tohoto testu. Především Jižní Koreu, Japonsko a Spojené státy 

znepokojuje obava, že by tyto rakety mohla Severní Korea použít jako nosiče jaderných zbraní. Tyto obavy jsou 

podpořeny faktem, že Severní Korea v roce 2003 vystoupila ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, a poté v letech 

2006 a 2009 testovala jaderné zbraně, aby předvedla svůj jaderný potenciál. 

Vzhledem k tomu, že sankce ani další diplomatické prostředky nevedly k tomu, aby se Severní Korea jaderných zbraní 

vzdala, skupina zákonodárců napříč politickým spektrem z Japonska a Jižní Koreje, iniciovaná PNND, zkoumá návrh 

smlouvy o Severoasijské zóně bez jaderných zbraní. Skupina argumentuje tím, že takováto smlouva by snížila roli 

jaderných zbraní v regionu a všem třem zemím by poskytla bezpečnostní záruky, že nebudou napadeny jadernými 

zbraněmi. Jelikož by tyto záruky odpověděly na klíčové bezpečnostní obavy Severní Koreje (a zároveň posílily 

bezpečnost Japonska a Jižní Koreje), zákonodárci věří, že je tento návrh nejlepší šancí, jak přimět Severní Koreu vzdát 

se jaderných zbraní a zajistit udržitelný proces denuklearizace korejského poloostrova. 

Zákonodárci uspořádali na podporu tohoto návrhu několik mezistranických fór, z nichž poslední, Jihokorejsko-Japonské 

poslanecké fórum za denuklearizaci Severovýchodní Asie, se uskutečnilo 9. března 2012 v budově Národního 

parlamentu v Soulu. Účastnilo se jej pět poslanců a několik poslaneckých poradců z Jižní Koreje a tři poslanci a dva 

odborníci z Japonska. Poslanci z obou zemí se dohodli, že posílí snahy o získání podpory pro Společné prohlášení členů 

parlamentů na podporu Severoasijské zóny bez jaderných zbraní a budou usilovat o lepší pochopení cyklu jaderného 

paliva v obou zemích. 

Členové PNND jsou také součástí nedávno založené Asijsko-Pacifické skupiny za jaderné nešíření a odzbrojení, která 

11. listopadu 2011, ve spolupráci s Institutem Nautilus, uspořádala v Tokiu Workshop o jaderné bezpečnosti ve 

Východní Asii, na němž se návrh zóny diskutoval. 

Více informací: A Northeast Asia Nuclear Weapon Free Zone with a Three-plus-Three Arrangement (angl.), Hiro 

Umebayashi, koordinátor PNND pro Severovýchodní Asii 

14. Parlamentní konference v Kazachstánu, srpen 2012 – jak jít příkladem 

27. až 30. srpna se členové parlamentů z celého světa sjedou do kazašské Astany na Astansko-Semipalatinské fórum: 

Od zákazu jaderných testů ke světu bez jaderných zbraní. Fórum, hostované kazašským parlamentem a organizované 

PNND, bude stavět na jaderně-odzbrojovací zkušenosti Kazachstánu, aby inspirovalo parlamentní aktivity a vytvořilo 

politické prostředí příznivé k dosažení globálního odstranění a zákazu jaderných zbraní. 

Kazachstán, pod pokračujícím vedením prezidenta Nazarbayeva, v roce 1991 

uzavřel sovětské testovací zařízení na svém území, zajistil stažení více než 

1500 jaderných zbraní rozmístěných na jeho území za dob Sovětského 

svazu, vyjednal se sousedními zeměmi vytvoření Středoasijské zóny bez 

jaderných zbraní, sponzoroval rezoluci OSN, která ustanovila Mezinárodní 

den za ukončení jaderných testů, a v roce 2011 započal mezinárodní snahy o 

dosažení světa bez jaderných zbraní (Více: Astana Declaration for a Nuclear 

Weapon-Free World, angl.). 

Součástí třídenního fóra, které zahájí prezident Nazarbayev, bude výlet do 

bývalého areálu pro testování jaderných zbraní v Semipalatinsku a do 

Kazašského centra pro výzkum radiace, debata o klíčových odzbrojovacích 

otázkách, a na závěr každoroční shromáždění PNND.  

Více informací: Alyn Ware, mezinárodní koordinátor PNND, alyn@pnnd.org 

http://a-pln.org/
http://nautilus.org/projects/east-asia-nuclear-security-workshop/
http://nautilus.org/projects/east-asia-nuclear-security-workshop/
http://nautilus.org/napsnet/napsnet-special-reports/a-northeast-asia-nuclear-weapon-free-zone-with-a-three-plus-three-arrangement/
http://www.gsinstitute.org/pnnd/Assembly2011/pres/AstanaDeclaration.pdf
mailto:alyn@pnnd.org
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Členové parlamentů  

pro nešíření jaderných zbraní  

a jaderné odzbrojení 

(PNND) 

Zapojení zákonodárců po celém světě do kroků k jadernému odzbrojení 

Síť PNND poskytuje členům parlamentů po celém světě aktuální informace o jaderných zbraních a 

pomáhá jim zapojit se do iniciativ na podporu nešíření jaderných zbraní a jaderného odzbrojení. 

PNND je platforma napříč politickým spektrem, na národní i mezinárodní úrovni, která slouží ke 

sdílení zdrojů a informací, k rozvoji společných strategií a poskytuje možnosti zapojit se do jaderně-

odzbrojovacích otázek, iniciativ a fór. PNND je programem Global Security Institute. Aktivity a 

rozvoj jsou řízeny Globální radou PNND, která se skládá ze členů parlamentů zemí, v nichž je PNND 

nejaktivnější. 

Členové parlamentů, vzhledem k jejich blízkému vztahu k jejich volebním obvodům a k jejich 

konexím s kolegy z jiných parlamentů po celém světě, hrají klíčovou roli při navrhování politiky, 

která naplní bezpečnostní potřeby občanů jejich zemí, regionů a světa. 

Síť členů parlamentů za nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení pomáhá členům parlamentů 

v této oblasti tím, že jim poskytuje: 

 Informace o jaderně-odzbrojovacích otázkách a o mezinárodních událostech včetně 

konferencí na úrovni OSN 

 Příklady parlamentních rezolucí, návrhů, dotazů a zákonů z celého světa 

 Kontakt s kolegy v dalších zemích, s nimiž mohou sdílet informace a nápady 

 Fórum pro rozvoj společných strategií mezi parlamenty 

 Napojení na odzbrojovací experty 

www.pnnd.org 

KONTAKT ČR/SR:   Jana Jedličková 

koordinátorka PNND pro Střední Evropu 

tel. 775 856 879, e-mail: jana@svetbezvalek.cz  

 

Global Security Institute 

Podpora bezpečnosti pro všechny prostřednictvím odstranění jaderných zbraní 

Global Security Institute (GSI) se věnuje posilování mezinárodní spolupráce a bezpečnosti založené 

na právu, se zvláštní pozorností na otázky kontroly jaderného zbrojení, nešíření jaderných zbraní a 

jaderného odzbrojení. GSI byl založen senátorem Alanem Cranstonem, jehož názor, že jaderné 

zbraně jsou nepraktické, nepřijatelně riskantní a nehodné civilizace, inspiruje snahu GSI přispět k 

bezpečnějšímu světu. GSI vytvořil výjmečný tým, který zahrnuje bývalé hlavy států a vlád, uznávané 

diplomaty, politiky, slavné osobnosti, náboženské vůdce, držitele Nobelovy ceny míru, odborníky 

na odzbrojení a právo, a zainteresované občany. 

www.gsinstitute.org  

http://www.pnnd.org/
mailto:jana@svetbezvalek.cz
http://www.gsinstitute.org/

