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15 de gener de 2021 

És hora de posar fi a l'era de les armes 
nuclears! 

Declaració del Comitè de Coordinació d'Abolició 2000 amb motiu de 

l'entrada en vigor del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i 

el 75è aniversari de la Resolució 1 (1) de les Nacions Unides. 
El 22 de gener entrarà en vigor el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (TPNW). Aquest 

tractat prohibirà específicament als Estats membres desenvolupar, assajar, produir, fabricar, adquirir, 

posseir, desplegar, utilitzar o amenaçar d'utilitzar armes nuclears, i ajudar o fomentar aquesta mena  

d'actes. També reforçarà el ja existent dret internacional que obliga a tots els estats a no provar, usar o 

amenaçar d'usar armes nuclears. 

Malgrat les protestes dels estats amb armes nuclears, el TPNW és una mesura important per donar 

suport a l'abolició de les armes nuclears en l'àmbit mundial. En el seu preàmbul es destaquen els riscos 

que planteja l'existència de les armes nuclears i les catastròfiques conseqüències humanitàries que es 

derivarien del seu ús. Els Estats que ja han ratificat el tractat i aquells que s'hi adheriran posteriorment 

estan afirmant aquest enteniment, demostrant el seu compromís amb un món lliure d'armes nuclears i 

acceptant compromisos addicionals per avançar en aquest sentit a través de mesures nacionals de 

prohibició nuclear i promoció internacional. 

Encoratgem a tots els Estats que han ratificat el tractat a què elaborin i aprovin una legislació d'aplicació 

integral que inclogui prohibicions sobre el trànsit i el finançament de les armes nuclears. La prohibició 

del trànsit imposaria restriccions addicionals a l'actual desplegament d'armes nuclears. I si tots aquests 

països i totes les empreses i institucions que hi operen  posessin fi a les inversions en la indústria de les 

armes nuclears, per exemple, això tindria un impacte encara més significatiu en la carrera de 

l'armament nuclear. També encoratgem als Estats que ho han ratificat a què estableixin espais 

ministerials, comitès d'assessorament públic i fons per a l'educació en matèria de desarmament, per tal 

de facilitar l'educació pública i una política eficaç per continuar avançant en l'objectiu d'un món lliure 

d'armes nuclears. 

El TPNW s'ha aconseguit com a resultat de setanta-cinc anys d'activisme en matèria de desarmament 

nuclear per part de la societat civil -amb el suport d'alcaldes, parlamentaris i governs afins- des que el 
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catastròfic impacte humanitari de les armes nuclears va quedar demostrat amb els bombardejos 

nuclears d'Hiroshima i Nagasaki. 

Aquestes mesures han tingut èxit en el passat en aconseguir tractats per  prohibir els assajos nuclears, 

reduir els arsenals d'armes nuclears, impedir la proliferació generalitzada de les armes nuclears i 

prohibir-les en més de 110 països a través de zones lliures d'armes nuclears. També ha contribuït a crear 

un tabú contra l'ús de les armes nuclears i a impedir la seva utilització en conflictes armats des de 1945. 

No obstant això, aquest tabú és frèvol, i la possibilitat que les armes nuclears s'utilitzin per accident, per 

l'escalada d'un conflicte, per un error de càlcul o per una intenció malèvola continuarà existint mentre 

les armes existeixin i formin part de les polítiques de seguretat. 

Els estats amb armes nuclears es poden negar a unir-se al TPNW, però no poden escapar de les seves 

obligacions per aconseguir el desarmament nuclear. Així ho van acordar en la primera resolució de les 

Nacions Unides, la Resolució 1 (1) de l'Assemblea General de les Nacions Unides, que va ser adoptada 

per consens el 24 de gener de 1946. També, l'Article VI del Tractat de No Proliferació requereix que els 

Estats membres assoleixin el desarmament nuclear. A més, tots els Estats estan obligats pel dret 

internacional convencional i consuetudinari que prohibeix l'amenaça o l'ús d'armes nuclears, tal com ho 

van afirmar la Cort Internacional de Justícia el 1996, i el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, 

el 2018. 

L'entrada en vigor del TPNW i el 75è aniversari de la Resolució 1 (1) de l'Assemblea General de les 

Nacions Unides, dos dies més tard, ofereixen un moment oportú per recordar a tots els Estats la 

il·legalitat de l'amenaça o l'ús de les armes nuclears i les seves obligacions en matèria de desarmament 

nuclear, i per demanar-los que les apliquin immediatament. 

És hora de posar fi a l'era de les armes nuclears! 
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