
Webinar del Capítol Europeu d’Alcaldes per la Pau
En associació amb NFLA, ICAN i CGLU

Desarmament nuclear i seguretat internacional
El paper dels governs locals i el municipalisme de pau

Quan En línea, 25 de maig 2022, 10 AM - 11 AM (CET) Interpretació Anglès, Francès, Castellà
Registre https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sekJcvCsT9uKChmzV7P10g

Aquest webinar té com a objectiu informar els
governs locals interessats sobre la 1a Reunió
d'Estats Part (MSP1) del Tractat sobre la
Prohibició de les Armes Nuclears (TPAN) a
celebrar-se a Viena del 21-23 de Juny.

Fomentarà el compromís dels governs locals
amb aquest tema i la seva implicació activa
per assegurar la participació dels seus
respectius països a la MSP1.

Reunirà socis clau de la xarxa d’Alcaldes i
Alcaldesses per la Pau, representants polítics
i tècnics dels governs locals, activistes i
experts per discutir la rellevància global del
desarmament nuclear i pels governs locals.

PROGRAMA

10h Benvinguda d’Alcaldes per la Pau (AxP)

10h05 - 10h25 Preparant el procés -
Oportunitats de la reunió MSP1 2022
Alexander Kmentt (President de la MSP1),
Beatrice Fihn (Directora Executiva d’ICAN),
David Blackburn (President de la NFLA) i
Ciutats i Governs Locals Units (TBC)

10h25 - 10h45 Veus locals i crida a l’acció - El
paper dels governs locals a la MSP1

10h45 - 10h55 Discussió oberta i Q&A

10h55 - 11h Conclusions de part de la
Presidència del Capítol Europeu d’AxP

CONTEXT: TPAN i MSP1

L'adopció del Tractat sobre la Prohibició de les
Armes Nuclears (TPAN) el 2017 va impulsar
l'agenda de desarmament nuclear i reforçar la
cooperació internacional en l’àmbit. Cada any
més països se sumen al TPAN i l'impacte de la
seva ratificació ja es pot sentir en àmbits clau
com el finançament i les inversions, les
actituds públiques envers la prohibició nuclear
i les negociacions de no proliferació.

La guerra d'Ucraïna posa de manifest
l'amenaça existencial que les armes nuclears
representen per la humanitat. El risc
d'escalada és més clar que mai, demostrant
que el model de seguretat internacional no pot
basar-se en la dissuasió. El risc és massa alt:
les conseqüències humanitàries de les armes
nuclears serien insuportables.

Els governs locals i el municipalisme de pau
han estat un suport clau de l'agenda de
desarmament i busquen renovar els seus
esforços el 2022, unint-se als seus socis i
aliats en la Primera Reunió MSP que es
celebrarà a Viena del 21 al 23 de juny. Els
governs locals es mobilitzen per garantir que
els seus governs nacionals assisteixin a la
reunió i que les veus ciutadanes en suport al
TPAN siguin escoltades durant la conferència.

Amb el suport de:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sekJcvCsT9uKChmzV7P10g

