PARTICIPE
Assine a Declaração de Paz
Participe / comece um capítulo
Afilie um grupo existente
Participe / organize eventos usando os
nossos recursos, Gabinete de Oradores e
caixas de ferramentas de actividades
Ajude com a pesquisa, a redacção, o blog
e os meios sociais Aprove as resoluções
locais
Doe

Visite
worldbeyondwar.org
paracomeçar!

ENTRE EM CONTACTO
CONNOSCO
info@worldbeyondwar.org

Um movimento não-violento
global para acabar com todas
as guerras

worldbeyondwar.org
@worldbeyondwar

513 E Main St #1484
Charlottesville, VA 22902, USA
Por favor envie as suas verificações à "World
BEYOND War/AFGJ"
As doações são dedutíveis de impostos em toda a
extensão da lei. Por favor, consulte o seu consultor
fiscal.

World
BEYOND
War
Desmistificando os mitos
segundo os quais a guerra é
justa, necessária, inevitável ou
benéfica

SOBRE NÓS

CAMPANHAS

Fundada em 2014, a World BEYOND War

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
PARA A PAZ

(WBW) é uma rede global de base que

Um sistema de segurança global (AGSS) publicou
em versões impresss, ebook e áudio edições do
projeto dos panéis do Annual #NoWar global
conferences International

defende a abolição da instituição de
guerra e a sua substituição por um
sistema de segurança global
alternativo.

Ferramentas gratuitas de cursos em linha de
War Abolition 101 e 201, incluindo: Study War No
More guia de estudo em linha, webinários,
podcasts, vídeos, powerpoints, Peace Almanac,
mapas de militarismo e muito mais.

Indivíduos e organizações em 175 países
assinaram a Declaração de Paz da WBW,
comprometendo-se a trabalhar por uma

FECHAR AS BASES MILITARES

paz justa e sustentável.

Os EUA têm mais de 150.000 soldados
posicionados em mais de 800 bases militares
em mais de 80 países, 95% de todas as bases
militares estrangeiras em todo o mundo.

Por meio da educação e do activismo
defendemos a abolição da guerra ao
descrever as desvantagens económicas,
ambientais, democráticas, culturais e
morais da guerra e os preparativos para a
guerra.
Apresentamos as provas que os métodos
não violentos são as ferramentas mais
eficazes e duradouras para resolver os
conflitos. Fornecemos um plano para o
fim da guerra, que está enraizado nas
estratégias de desmilitarização da
segurança, de gestão de conflitos sem
violência e da criação de uma cultura de
paz.

World BEYOND War é um
movimento de pessoas para a
paz.
Uma rede internacional de
voluntários, doadores de alguns
dólares e organizações afiliadas
tornam esse trabalho possível.
Participe do
worldbeyongwar.org

Essas bases representam uma postura
provocativa de política externa - exatamente o
tipo de "política de segurança" que a WBW
procura substituir pelo AGSS.
A WBW co-fundou a Coaligação Global Contra
Bases Militares Estrangeiras dos EUA e é
membro da Coaligação de Realinhamento e
Encerramento de Base no Exterior.

DIVEST FROM WAR MACHINE
A WBW é um membro fundador da Divest from
War Machine Coalition, uma colaboração de
mais de 90 organizações que lideram
campanhas populares em todo o mundo para
alienar dólares públicos, institucionais e
privados de fabricantes de armas, empreiteiros
militares e aproveitadores de guerra.

