
Os gastos militares mundiais com a guerra e os seus preparativos são
de 2 triliões de dólares por ano, metade dos quais são gastos apenas
pelo governo dos Estados Unidos. Ao defender a abolição da guerra, é
crucial que chamemos a atenção para os trade-offs económicos que
resultam do orçamento militar inchado. Vamos examinar os potenciais
benefícios sociais e ambientais de desviar 2 triliões de dólares/ano da
guerra. 

De acordo com o Índice Global da Paz de 2018, produzido pelo Institute for
Economics & Peace (IEP), o impacto económico global da violência é de
14,76 triliões de dólares, 12% do PIB global. 
Com base em estimativas das Nações Unidas, apenas 30 bilhões de
dólares por ano - 1,5% dos gastos militares mundiais - poderiam acabar
com a fome na Terra.

FICHA TÉCNICA
PRECISAMOS DE 2  TRIL IÕES DE
DÓLARES/ANO PARA OUTRAS COISAS 
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11 bilhões de dólares por ano poderiam fornecer água potável para
todos. 
Atualmente, os Estados Unidos são vistos como a maior ameaça à paz
no mundo, de acordo com uma pesquisa Gallup de 2013 que entrevistou
pessoas em 65 nações. Ao desviar apenas 4% dos seus gastos militares
para fornecer alimentos e água potável para todos, os EUA poderiam
tornar-se a maior causadora de paz na Terra, reparando drasticamente
a sua reputação e reduzindo a atual ascensão de grupos terroristas
antiamericanos.  
Lester R. Brown, fundador do Worldwatch Institute, propôs gastar 187
bilhões de dólares anuais - apenas 9% dos gastos militares mundiais -
por 10 anos em um "orçamento do Plano B" para cumprir metas sociais e 
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iniciativas de restauração da Terra. Isso inclui a preservação da camada
do solo superficial (US$ 24 bilhões por ano), a proteção da
biodiversidade (US$ 31 bilhões por ano), a restauração da pesca (US$ 13
bilhões por ano), a estabilização dos lençóis freáticos (US$ 10 bilhões por
ano), a erradicação do analfabetismo adulto (US$ 4 bilhões por ano) e a
prestação de cuidados básicos de saúde (US$ 33 bilhões por ano) e
educação primária universal (US$ 10 bilhões por ano) nos países em
desenvolvimento.  5
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Apenas 1 ano de gastos militares dos EUA poderia pagar mais de 9
milhões de empregos com energia limpa, ou 8 milhões de professores do
ensino fundamental, ou 68 milhões de veteranos militares recebendo
cuidados médicos por um ano. 
Dólar por dólar, um estudo da Universidade de Massachusetts mostra
que investir em indústrias em tempo de paz como saúde, educação,
transporte e construção produziria mais empregos e, em muitos casos,
bem pagos do que gastar esse dinheiro com os militares. 

Em resumo, o negócio de guerra de 2 trilhões de
dólares é um desperdício corporativo, enchendo os
bolsos da elite, enquanto drena nossas economias
de financiamento vital para as necessidades
sociais e ambientais.
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SAIBA MAIS EM:

A World BEYOND War é uma rede grassroots global de voluntários, ativistas e organizações aliadas
que defendem a abolição da guerra e sua substituição por um sistema de segurança global
alternativo baseado na paz e desmilitarização. Visite a WorldBEYONDWar.org para se juntar ao
movimento global para acabar com todas as guerras. 

worldbeyondwar.org/2trillion
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