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Hiroşima'nın Yıldönümünde Nükleer Tehlikeye Hayır
Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılmasının 75. yıl dönümünde basın açıklaması
yaptı. Açıklamada, “İnsanlığın ve evrenin geleceği, dünya barışı için nükleer silahların yasaklanmasının, tüm dünyanın
silahlardan arındırılmasının; barış, kardeşlik, dayanışma içinde silahsız, nükleersiz bir dünya kurulmasının mümkün
olduğunu hatırlatıyoruz” denildi. “Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması”na dikkat çekilen açıklamada, Ülkemiz
yönetimi tarafından, Anlaşma’nın imzalanarak hayata geçirilmesi istendi.
İkinci dünya savaşı sürerken ABD
tarafından, Japonya`nın Hiroşima ve
Nagazaki kentlerine atılan atom bombalarıyla insanlık tarihinin en acımasız saldırısı düzenlenmiş, yüz binlerce
insan katledilmiştir. Kapitalizmin yok
etme hırsıyla ürettiği; dünyanın en
büyük kitle kırım ve çevre yıkım silahıyla savaş kazanılmış, insanlık ise
kaybetmiştir. Aradan geçen 75 yıla
rağmen katliamın acısı unutulmamıştır.
Gelişmiş ülkelerin nükleer başlıklı
füzelere sahip olmasını gerekçe göstererek silahlanma konusunda çalışmalar yürütüldüğü, bizzat AK Partili
Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.
Nükleer güce sahip olmayı ulusal bir itibar meselesine dönüştüren
siyasi iktidar, milli güvenlik ve enerji ihtiyacı bahanesiyle, yarattığı çok
yönlü tehlikelere rağmen, nükleer
silahlara geçiş birikimi oluşturduğu
kabul edilen; Mersin Akkuyu`da, Sinop
İnceburun`da kurulması planlanan

santrallar ile olası nükleer silah üretimine kapı aralamıştır.
Kapitalizmin sömürü hırsıyla, ulusal çıkarlar konusunda her an karşı karşıya gelebileceğimiz Akkuyu
Nükleer Güç Santralı ve kurulması
planlanan diğer nükleer santralları
inşa ederek faaliyete geçirecek yabancı ülkelerle, ulusal güvenliğimiz
tehditlere açık hale getirilmiş, santrallarda yaşanacak olası bir kaza ya da
düzenlenecek bir saldırı sonucunda
kaybedilecek hayatlar, ulusal kaynaklar dikkate alınmamıştır.
Bizler; Ülkemizde yaşanan derin
krize rağmen, yoksulluğun önlenemez
bir hızla büyüdüğü bir ortamda; insanlar ve diğer canlılarla birlikte doğayı
yok etme pahasına, etkileri yüzyıllar
süren nükleer teknolojilerin hayatlarımıza sokulmasını kabul etmiyoruz.
Bilim insanlarının, çevre örgütlerinin görüş ve önerilerini dikkate almayan, ülke menfaatleriyle uyuşmayan,
ülkemizi büyük bir çıkmazın içine
sokacak santral ve silah yatırımları

yerine; halkın ve giderek yok olmaya
yüz tutan doğanın çözüm bekleyen
sorunlarıyla yüzleşerek, kamu odaklı
çözümler geliştirilmesini istiyoruz.
Ülkemiz yönetiminin, 7 Temmuz
2017`de Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu`nda dünya ülkelerinin ezici
çoğunluğuyla onaylanan "Nükleer
Silahların Yasaklanması Anlaşması"nı
bir an önce imzalamasını ve
TBMM`den de kabul edilerek geçirilmesini istiyoruz.
Hayatlarımızdan nükleer santrallar, nükleer silahlar çıkartılana, yurdumuzda ve dünyada insanlığın evrensel
ideali olan; barış, adalet, eşitlik ve özgürlük sağlanana kadar, tüm canlılarıyla birlikte doğayı yok etmeyi göze
alan bu sömürücü üretim anlayışına
karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi,
geleceğimize sahip çıkmaya devam
edeceğimizi ilan ediyoruz.
Nükleer Santrallara ve Silahlara
Hayır!
Nükleere İnat, Yaşasın Hayat!
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