FOLHA INFORMATIVA

A GUERRA NOS PÕE EM PERIGO
Existe uma percepção comum de que as guerras nos mantêm
seguros, mas na verdade, a guerra e os preparativos para a
guerra, colocam mais em risco do que protegem. A guerra tem
uma histórico de provocar mais guerra, não paz.

VIOLÊNCIA PROVOCA VIOLÊNCIA
De acordo com o Índice Global de Terrorismo, o terrorismo, na realidade, aumentou durante a
chamada "guerra ao terror". "A década passada sofreu o maior aumento de atividades terroristas
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nos últimos cinquenta anos." Inúmeros jornalistas, analistas de inteligência federal e ex-oficiais
militares sugeriram que as intervenções militares dos EUA, incluindo o programa de drones,
podem causar, na realidade, um aumento na força e atividade terroristas, gerando mais violência
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do que previnem. Pesquisa da Peace Science Digest mostra que o envio de tropas e exportações
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de armas para outro país aumenta a chance de ataques de organizações terroristas daquele país.
De acordo com um relatório de inteligência não classificado sobre a guerra no Iraque, "apesar dos
graves danos à liderança da Al Qaeda, a ameaça dos extremistas islâmicos se espalhou tanto em
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número quanto em alcance geográfico." Da mesma forma, uma análise de 2015 da estudante da
Universidade de Georgetown, Emily Manna, mostra uma correlação positiva entre ataques de
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drones dos EUA e ataques terroristas no Paquistão.
O general Stanley McChrystal, então comandante das forças dos EUA e da OTAN no Afeganistão,
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disse a Rolling Stone em junho de 2010, "para cada
pessoa inocente que você mata, você cria 10 novos
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inimigos." O general dos EUA James E. Cartwright,
ex-vice-presidente do Joint Chiefs of Staff, disse: "Se
você tenta abrir caminho para uma solução através
da matança, não importa quão preciso seja, você
vai incomodar as pessoas, mesmo que elas não
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sejam o alvo.” Bruce Riedel, que coordenou uma
revisão da política do Afeganistão em 2010 para o
presidente Obama dos EUA disse: “A pressão que

exercemos sobre [forças jihadistas] no ano passado também os uniu, o que
significa que a rede de alianças só se fortalece ao invés de enfraquecer. ” “A
ação militar contínua dos EUA inevitavelmente impulsionará atividades
terroristas nos [EUA], porque algumas pessoas locais se identificarão com
as vítimas dessas ações no exterior”, diz Marc Sageman, ex-oficial da CIA e
autor de Jihad sem líder: redes terroristas no século XXI. Um estudo de 2012
do FBI confirmou que a raiva por operações militares dos EUA no exterior
era a motivação mais citada para indivíduos envolvidos em casos de
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terrorismo "doméstico".
Uma pesquisa da Gallup, realizada em 2013 com 65 países, constatou que
os Estados Unidos são considerados a maior ameaça à paz no mundo,
ressaltando o ódio e a retaliação que resultam das guerras causadas pelos
9
EUA.

GUERRA CHEGA EM CASA
Enquanto as guerras são travadas em nome de "apoiar" os que lutam nas
guerras, os veteranos recebem pouca assistência para lidar com a
profunda culpa moral, trauma, lesão cerebral e outros obstáculos na
adaptação à sociedade não-violenta. De fato, os atiradores em massa dos
EUA são desproporcionalmente veteranos militares. Enquanto os
veteranos representam 13% da população adulta dos EUA, mais de 1/3 dos
autores adultos dos 43 piores assassinatos em massa, entre 1984 e 2006,
10
tinham servido nas forças armadas dos EUA. Além disso, um estudo de
2015 nos Annals of Epidemiology descobriu que os veteranos se matam a
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uma taxa 50% maior do que seus pares civis. Isto diz muito sobre o
impacto psicológico nocivo da guerra.

RISCO DE APOCALIPSE NUCLEAR
Aproximadamente 17.300 armas nucleares estão implantadas actualmente
em pelo menos 9 países, muitas das quais podem ser lançadas e atingir
seus alvos em 45 minutos. Um lançamento acidental de mísseis poderia
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levar ao maior desastre mundial de saúde pública já registrado na história.
Uma guerra utilizando menos de metade das armas nucleares da Índia e do
Paquistão levantaria tanta fuligem negra e solo para o ar que provocaria
13
um inverno nuclear.
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Em seu livro Comando e Controle, o autor Eric Schlosser documenta como
as armas nucleares fornecem o que ele chama de "ilusão de segurança",
enquanto, de facto, representam um perigo real, devido à ameaça de
detonação acidental. Schlosser documenta como centenas de incidentes
envolvendo armas nucleares quase destruíram o nosso mundo por
14
acidente, confusão, ou mal-entendido.

A guerra, e os preparativos em curso
para a guerra, são contraproducentes
para a nossa segurança.

SAIBA MAIS EM:
worldbeyondwar.org/endangers
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.
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