
ARMAS NUCLEARES:
A MAIOR AMEAÇA
À SAÚDE PÚBLICA

Conecte-se e juntar-se

A Grupo de Acção Rotarian Paz
Email: contact@rotariansforpeace.org
Web: rotarianactiongroupforpeace.org/nuclear-peace-
education

Internacional ensino médico para a
Prevenção da Guerra Nuclear
IPPNW, o destinatário do Prêmio Nobel da Paz 1985,
é a única federação médica global focada exclusiva-
mente na promoção da paz, terminando violência
armada, e libertar o mundo das armas nucleares.
Email: ippnwbos@ippnw.org
Web: ippnw.org  ||  Blog: peaceandhealthblog.com

Médicos para a Responsabilidade Social
PSR, o E. U. A. afiliada da IPPNW, com 50.000 mem-
bros e militantes, é o maior médico-led organização no
país trabalhando para parar as armas nucleares prolif-
era-ção, as alterações climáticas e degradação tóxicos
do envi-ambiente.
Email: psrnatl@psr.org  ||  Web: psr.org

Al Jubitz, fundador do Grupo de Acção
para a Paz
12 de Março de 2014

“Rotarianos são líderes, e liderança é Compreensão
da realidade e tomar as devidas providências. Neste
caso, temos de aplicar as nossas habilidades de lider-
ança, as vozes e a paixão de uma questão que colo-
ca a ameaça número um para o nosso planeta: as
armas nucleares.”

O Santo Padre Francisco
7 de Dezembro de 2014

“Dissuasão nuclear e a ameaça de destruição mútua
assegurada não pode ser a base para uma ética da
fraternidade e da convivência pacífica entre os povos
e os estados... a juventude de hoje e de amanhã
merece muito mais... Um mundo sem armas nuclear-
es é um objectivo partilhado por todas as nações e
ecoaram pelos líderes mundiais, bem como a aspi-
ração de milhões de homens e mulheres. O futuro e 
a sobrevivência da família humana depende da
movimentação para além deste ideal e garantir que
ele se torne uma realidade.”

Comité Internacional da Cruz Vermelha
18 de Fevereiro, 2015

“Proteger a humanidade da catástrofe consequên-
cias humanitárias das armas nucleares exige cor-
agem, compromisso e acções concertadas. Nós sabe-
mos agora, mais do que nunca antes que os riscos 
são muito altos, os perigos muito real. É tempo 
de os Estados, e todos aqueles que de nós em uma
posiçãopara influenciar, para agir com urgência 
e determinação para levar a era das armas nuclear-
es a um fim.”

Palavras de sabedoria

ROTARIANOS PODEM 
FAZER A DIFERENÇA



Saiba mais e Amplificar a Mensagem
Nuclear os defensores da abolição não precisam ser
especialistas para trabalhar sobre esta questão.
Rotarianos sem antecedentes médicos desempenhou
um papel decisivo na erradicação da poliomielite.
Abaixo estão dois recursos sobre as consequências
humanitárias da guerra nuclear, e rotativa pode
desenvolver o seu próprio material de apoio para
ajudá-lo a chegar a esta mensagem crítica.

Tornam-se Parte da Solução

Relatório sobre Fome Nuclear
[ippnw.org/nuclear-famine.html]

Nuclear do relatório Fome: dois bilhoes
de pessoas em risco? Os documentos 
do clima, econômico e impactos sobre 
a saúde de uma guerra "limitada"
nuclear envolvendo menos de 1% 
de seus arsenais nucleares do mundo.

Ferramentas e Pontos 
de discussão
[hinwcampaignkit.org]

IPPNW produziu um website com
download gratuito em formato pdf
sobre o impacto humanitário das
armas nucleares.

Na sequência da fome Nuclear relatório, mais de
160 países chegaram a um acordo que o desarma-
mento nuclear é uma prioridade imediata. Como
Maio de 2015, um importante subconjunto (107º e
escalada) se comprometeram para a Ajuda
Humanitária promessa.

Links para mais informações:
A "Declaração Conjunta sobre as consequên-
cias humanitárias das Armas Nucleares" foi
apresentado ao Não-Proliferação
Conferência 2015 de Revisão do Tratado
(NPT). [goo.gl/mUJBxm] 

O Humanitária Pledge: Estados-Membros
no TNP se comprometeram a preencher a
lacuna jurídica para a proibição e eliminação
das armas nucleares.
Fundo [goo.gl/3OnRKs] 
Lista de estados [icanw.org/pledge]  

Recentes Sucessos

Da Medicina e da Saúde
Pública Imprescindível

Abolir as Armas Nucleares

Precisamos de uma mudança fundamen-
tal na nossa forma de pensar acerca das
armas nucleares. Não se trata apenas dos
arsenais nucleares de super-poderes que
ameaçam toda a humanidade. Mesmo os
pequenos arsenais de potências nucleares
emergentes como a Índia e o Paquistão
constituem uma ameaça global das
alterações climáticas nuclear interrupção
e fome. Proibir e eliminar totalmente as
armas nucleares é a única forma de
garantir que esta catástrofe humanitária
nunca acontece.

-- Dr. Ira Helfand, IPPNW co-presidente

A ameaça de armas nucleares e as alter-
ações climáticas nos une mesmo que
ameaça a nossa própria existência. Esta
realidade pode também ser lembrado nas
palavras de Martin Luther King quando ele
disse, "Todos nós devemos aprender a viver
juntos como irmãos ou vamos todos perecer
juntos como tolos. Estamos atados juntos no
único vestido de destino, capturada em
uma inevitável rede de reciprocidade. E
tudo o que diz respeito a um afeta direta-
mente todos os indiretamente.

-- Dr. Robert Dodge, PSR Nacional e
Los Angeles dos membros do Conselho de
Administração
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Conecte-se com a gente
para organizar ma 
apresentação ao seu clube.

Apoiar um Saudável Mundo


