
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pax Christi International 

Nucleair akkoord met Iran biedt hoop en nieuwe perspectieven 

 

Op 14 juli 2015 werd in Wenen, Oostenrijk, een akkoord bereikt over het nucleaire 

programma van Iran. Aan het akkoord gingen langdurige onderhandelingen op topniveau 

vooraf tussen Iran en de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, China, 

de Russische Federatie en de Europese Unie. Het akkoord legt de ontwikkeling van het 

nucleair programma van Iran aan banden: de ontwikkeling van kernwapens wordt erdoor 

tegengegaan, maar het land moet tegelijk de mogelijkheid krijgen atoomenergie voor 

vreedzaam gebruik aan te wenden.  

 

Pax Christi International juicht deze diplomatieke verwezenlijking toe en noemt het akkoord 

een belangrijke stap naar nucleaire non-proliferatie en de uiteindelijke uitbanning van 

kernwapens.  

 

Het akkoord moet ook gezien worden als een teken van toenadering tussen Iran en het 

Westen. De onderhandelingen hebben een positieve impact op de veiligheidssituatie en de 

levensomstandigheden van de Iraniërs, die al jaren onder de sancties tegen het nucleaire 

programma gebukt gaan. Iran kan door de overeenkomst ook een actievere politieke rol 

gaan spelen in de regio. De hoop bestaat dat deze nieuwe situatie openingen creëert voor 

een diplomatieke oplossing voor de oorlog in Syrië. Iran zou een rol kunnen spelen in 

onderhandelingen met Bagdad en Damascus, die kunnen leiden tot politieke toegevingen 

die de invloed van ISIS indammen en verdere verdeeldheid tussen sjiieten en soennieten 

tegengaan. De diplomatieke onderhandelingen met Iran hebben ook voorkomen dat de 

nucleaire ambities van Iran werden beantwoord met een oorlog die de hele wereld in 

gevaar zou gebracht hebben. 

 

Het akkoord over het atoomprogramma van Iran kan een hertekening betekenen van een 

groot deel van het Midden-Oosten. Het kan een positief effect hebben op de toepassing 

van het Nucleair Non-proliferatieverdrag en de ontwikkeling van een kernwapenvrije zone in 

het Midden-Oosten, iets waar vele landen en de Verenigde Naties al sinds 1974 op 

aandringen. 

 

Pax Christi International feliciteert de onderhandelaars met deze cruciale stap en roept op 

tot een brede ondersteuning van het akkoord. De internationale vredesbeweging hoopt dat 

de succesvolle toepassing van het akkoord voor alle naties een keerpunt betekent: weg van 

ontwikkeling, bezit en modernisering van nucleaire arsenalen, en naar een wereldwijde 

uitbanning van kernwapens. 
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