“

Meillä on pakottava tarve työskennellä
ydinaseettoman maailman puolesta, toteuttaa ja soveltaa
ydinsulkusopimuksen todellista henkeä, tähdäten näiden
aseiden täydelliseen kieltämiseen.
– Paavi Franciscus, YK, 25. syyskuuta 2015
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Hiroshiman ja Nagasakin kaupunkeihin
pudotettiin atomipommit elokuussa 1945.
Kuolonuhreja oli Hiroshimassa vuoden
loppuun mennessä 140 000, Nagasakissa 74
000. On selvää, etteivät pelastustoimet tai
terveydenhuoltojärjestelmä kykene millään
tarkoituksenmukaisella tavalla vastaamaan
näin massiiviseen tuhoon.
Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Puolikuun
komitean (ICRC) lääkäri Marcel Junod oli
ensimmäinen ulkopuolinen terveydenhuollon
työntekijä, joka dokumentoi hävityksen
laajuuden. Hän todisti alueen
sairaalajärjestelmän luhistumisen - mm. 42
sairaalaa 45:stä oli tuhoutunut - ja
eloonjääneiden ammattilaisten
kykenemättömyyden hoitaa valtavaa määrää
vakavasti haavoittuneita ihmisiä 1.

Ydinsulkusopimuksen alaiset ydinasevaltiot
Ydinsulkusopimuksen ulkopuoliset ydinasevaltiot
Ydinaseettomat vyöhykkeet

Ydinaseista luopuneet valtiot
NATO:n ydinaseet

Uusi uhka - ilmaston äkillinen
viileneminen
Viimeaikaiset mallinnustutkimukset ovat
osoittaneet, että vaikka vain murto-osa
kaikkien maiden ydinasearsenaalista
käytettäisiin alueellisessa ydinsodassa,
aiheuttaisi se maailmanlaajuisen katastrofin.
Mikäli esimerkiksi Intia ja Pakistan kävisivät
keskinäisen sodan, jossa kumpikin osapuoli
käyttäisi 50 Hiroshiman pommin kokoista
ydinasetta (vastaten yhteensä alle 0,03 %
maailman kaikkien ydinaseiden
räjähdysvoimasta), olisivat seuraukset
järkyttävät: viikon sisällä yli 20 miljoonaa
ihmistä kuolisi räjähdyksiin, tulipaloihin ja
säteilyyn5.

Sodan vaikutukset globaalisti olisivat vielä
vakavammat. Ydinräjähdysten aiheuttamat
tulimyrskyt nostattaisivat ilmakehään viisi
miljoonaa tonnia nokea, mikä heikentäisi
voimakkaasti auringonvalon pääsyä maahan.
Nokipilvi leviäisi koko maapallolle, ja
maailmanlaajuisesti lämpötila laskisi nopeasti
keskimäärin 1.3 astetta. Kasvukausi lyhenisi,
sademäärät vähenisivät ja ruoantuotanto
romahtaisi ainakin kymmeneksi vuodeksi.
Esimerkiksi Yhdysvalloissa maissin tuotanto
vähenisi 12 % koko vuosikymmenen ajaksi.
Suomessa olisi vaikea viljellä yhtään mitään.

Mitä voimme tehdä?
Ainoa varma keino ydinsodan
ehkäisemiseksi on ydinaseiden täydellinen
hävittäminen maailmasta. Yksi tie tähän olisi
kansainvälinen ydinaseet kieltävä sopimus.
Nykyinen ydinsulkusopimus on tässä
suhteessa riittämätön. Suomalaiset
rauhanjärjestöt kuten Lääkärin sosiaalinen
vastuu ja ICAN (International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons) Finland verkosto
toimivat tämän sopimuksen
aikaansaamiseksi. Kansainvälisestä
kampanjaa tukevat mm. Kansainvälinen
Punainen Risti (ICRC), Rotary International
ja Kirkkojen Maailmanneuvosto.
Suomen tulisi myös valtiona toimia nykyistä
aktiivisemmin ydinaseriisunnan puolesta ja
ydinaseet kieltävän sopimuksen
aikaansaamiseksi.

