FOLHA INFORMATIVA

A GUERRA É IMORAL
A guerra não é mais que assassinato em grande escala. Ao
longo dos séculos e décadas, a contagem de mortes nas
guerras aumentou dramaticamente, passou a contabilizar
mais civis do que militares, e foi superada pela contagem
de lesões, uma vez que é ainda maior o número de feridos,
mas que a medicina permitiu que sobrevivessem. A primeira
causa de mortes é hoje a violência e já não, a doença, a
principal causa de morte nas guerras antigamente. O
número de baixas civis em tempo de guerra subiu de 5% no
início do século XX para além de 90% nas guerras
modernas. O suicídio é hoje, a principal causa de morte no
1
exército norte-americano.

A guerra é um homicídio
organizado e nada mais.
- Harry Patch, o último soldado vivo da 1.ª
2
Guerra Mundial.

MORTES: A GUERRA MATA
PESSOAS
Mais de 17 milhões de civis foram mortos em
3
contexto de guerra entre 1945-2000.
Mais de 2,6 milhões de pessoas morreram na "Guerra ao
4
Terror" dos EUA no Iraque, Afeganistão e Paquistão.
Só nos anos 90, 2 milhões de crianças foram mortas em
conflitos armados; 6 milhões ficaram feridas ou
permanentemente incapacitadas, e 12 milhões ficaram
5
desalojadas.
O programa drone da CIA estima
que o número de
6
mortes em 2017 seja de 1 500, das quais, admite a CIA,
apenas 10% fossem o alvo a abater; as restantes, 90%
7
foram “danos colaterais.”
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PERDAS DA GUERRA*
VÍTIMAS

2.ª
GUERRA
MUNDIAL

Total - mais de 50 milhões
Rússia ("vencedora") - 20
milhões
EUA ("vencedor") - mais de
400 000

VÍTIMAS

GUERRA
DA
COREIA

Militares da Coreia do Sul - 113 000
Civis da Coreia do Sul - 547 000
Militares da Coreia do Norte - 317 000
Civis da Coreia do Norte - 1 000 000
China - 460 000
Militares dos EUA - mais de 33 000

VÍTIMAS
Militares do Vietname do Sul - 224 000
Militares do Vietname do Norte e
Vietcongues - 1 000 000
Civis do Vietname do Sul - 1 500 000
Civis do Vietname do Norte - 65 000
Militares dos EUA - Mais de 58 000

GUERRA
DO
VIETNAME

VÍTIMAS

IRAQUE

(2003 - 2008)

Civis Iraquianos - 181 731 – 203 903
Civis Iraquianos e Combatentes – 288 000
Militares dos EUA – mais de 4 542
EUA + Forças da Coligação – mais de 4 865

*Extraído de A Global Security System: An Alternative to War edição 2018-19, pág. 25

SANÇÕES: A GUERRA ECONÓMICA

A guerra não mata pessoas apenas com bombas e mísseis.
As sanções económicas são outra forma pérfida de guerra.
Estas medidas não têm apenas um impacto económico
adverso nos países sancionados. Matam pessoas ao negarlhes alimentos, medicamentos e outros bens essenciais.
Um dos exemplos mais drásticos de sanções económicas
foi imposto pelas Nações Unidas ao Iraque após a primeira
Guerra do Golfo, em 1991. Posteriormente, as Nações Unidas
estimaram que as sanções causaram a morte a mais de 1
milhão de iraquianos que morreram de doenças e fome,
8
incluindo meio milhão de crianças; um facto agora
vinculado ao infame comentário da então Secretária de
Estado norte-americana Madeleine Albright, que disse que
9
as mortes "valeram a pena."

REFUGIADOS: DESLOCADOS PELA
GUERRA
O número global de refugiados e deslocados está a
aumentar dramaticamente como resultado da guerra. A
partir de 2014, havia 59 milhões de refugiados em todo o
mundo que tinham fugido de conflitos violentos e
perseguições. Mais de 50% dos refugiados atuais são
10
crianças.

MINAS TERRESTRES: RESTOS DE
GUERRA
Desde 1960, 110 milhões de minas terrestres foram colocadas
em 70 países diferentes, matando cerca de 1 milhão de
pessoas e ferindo muitos milhões mais. Cerca de metade
destas minas terrestres permanece ativa, décadas após o
fim dos conflitos, até serem pisadas por civis com
consequências devastadoras. Atualmente, por dia, 70
11
pessoas são mortas ou feridas por minas terrestres.
Entre os dez principais países afetados por minas
terrestres estão Irã, Angola, Afeganistão, Iraque e Camboja,
cada um com cerca de 10 milhões de minas terrestres não
12
explodidas.
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In 1999, the majority of the countries of the world signed a
treaty banning landmines and other victim-activated
explosive devices placed on or under the ground. The
United States, Russia and China are among the countries
13
that have refused to sign the treaty.

O militarismo é uma grande ameaça à
saúde pública, uma epidemia
completamente evitável que consiste
em matar, ferir e deixar pessoas órfãs e
traumatizadas, em larga escala.

SAIBA MAIS EM:
worldbeyondwar.org/immoral
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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