
Het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT in het Engels) werd geopend voor ondertekening 
25 jaar geleden op 24 september 1996 na jarenlange onderhandelingen. Sinds het begin van 
het atoomtijdperk heeft de wereld meer dan 2000 kernproeven gezien die destabiliserende 
wapenraces en militarisme aanmoedigden. De ondertekening en inwerkingtreding van het 
CTBT garanderen een vreedzamere wereld voor huidige en toekomstige generaties. 

 
Op de 25e verjaardag van het CTBT brengt de CYG hulde aan de verworvenheden van het 
Verdrag dat opmerkelijke vooruitgang heeft geboekt in het volledige eliminatie van de gesel 
van kernproeven. Het Verdrag is een cruciaal onderdeel van de mondiale non-proliferatie- en 
ontwapeningsarchitectuur. Het remt landen van de ontwikkeling van kernwapens en is een 
zinvolle stap naar een wereld zonder kernwapens. 

 
De afgelopen 25 jaar heeft CTBTO bewezen in staat te zijn als een alomvattend mondiaal 
bewakingssysteem op te treden. Door state-of-the-art wetenschap en technologie en met het 
toezicht op internationale deskundigen zorgt de Organisatie ervoor dat geen test van een 
nucleair apparaat onopgemerkt blijft door de internationale gemeenschap. De CTBTO zal 
blijven groeien, innoveren en uitbreiden. De CYG vertegenwoordigt de toewijding van de 
CTBTO aan onderwijs, outreach en ontwikkeling als een diverse internationale gemeenschap 
van jongeren met een gemeenschappelijk doel: het beëindigen van kernproeven. 

 
Ons werk is niet gedaan. Veel CYG-leden zijn dezelfde leeftijd als het CTBT, maar het Verdrag 
moet nog in werking treden. Dit beperkt het vermogen van de internationale gemeenschap 
om kernproeven op te sporen en te onderzoeken, en laat de deur open voor een toekomst 
waar we in het verleden vastzitten. We zijn dankbaar voor de 170 landen die het Verdrag al 
hebben geratif iceerd, en voor de 185 landen die het hebben ondertekend. We doen ook een 
beroep op de resterende acht landen van Bijlage-2 om zo spoedig mogelijk te ratif iceren.  

 
De CYG is er trots op samen te werken met de Group of Eminent Persons (GEM) om de 
intergenerationele dialoog en het delen van kennis te versterken. We moedigen senior leiders 
aan om de perspectieven en ideeën van jonge mensen in hun werk op te nemen, en bieden 
de volgende generatie leiders de mogelijkheid om de complexe kwesties van vandaag aan te 
pakken om zich voor te bereiden op een betere toekomst. 

 
Alleen maar als we onze regeringen, gemeenschappen en leiders blijven herinneren dat dit 
een van de meeste urgente taken is voor ons zou we kunnen de deur sluiten voor nucleaire 
testen. We geloven van harte dat een wereld zonder kernproeven een betere wereld is en het 
CTBT is onze weg om daar te komen. Let’s finish what we started. 
 


