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que r-eiJrese-rta, e a 0r'ncrl:aL aír.rÊaca a piz '(, -r -l'1:; :
Por tudo isto, dizemos uma vez mais ..Sim à Paz! Não à NATO!".
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CAMPEA
ITA§ T}E§PE§A§
MILITARE§
Os 29 países-membros da NATO assumem hoje,
no seu conjunto, cerca de rnetade das despesas
militares mundiais, que desde há anos não param
de crescer. Se a tudo isto forem somadas as despesas
mititares de aliados da NATO como a Arábia Saudita, lsraet,
Col.ômbia e Japão, num totaI de 34 países, atinge-se perto
de dois terços dos gastos mundiais, Só os EUA são responsáveis,
sozinhos, por 33%. Os seus orçamentos mititares para os próxírnos
anos são os maiores da História.
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AFINAL, PARAAGUERRA
JAHADIilHEIRO?
Aos membros europeus da NAT0 está cotocada a exigência de aumentarem os seus gastos

miLitares para um limiar mínimo de2%do respetivo PIB ate 2024.O atual Governo

português (ta[ como os anteriores, atiás) comprometeu-se com esse desígnio.

Esta decisão, que não só não contribui para a paz e o desanuviamento

internacionais como contraria c espírito e a letra da Constituição da RepÚbtica

Portuguesa, é particutarmente chocante: problemas tão graves como

os que afetam o Serviço NacionaI de Saúde, a escol.a púbLica

e o sistema de transportes permanecem por resolver porque,

dizem-nos, "não há dinheiro»; mithares de porlugueses vivem

ainda, apesar das methorias verificadas, com salários,
pensões e subsídios muito baixos porque,

garantem-nos, o País «não aguenta, aumentos
mais signifrcativos, Para a guerra, porém,

dinheiro é coisa que parece não fattar.
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, O fim das guerras de agressão
promovidas peta NATO e pelos
seus membros.

» O desmantelamento do sistema
anti-míssil THAAD que os EUA/NATO
têm instatado, nomeadamente na Europa e na Asia.

, A abotição das armas nucteares e de outras armas de destruição massiva, o Íim da corrida
aos armamentos e o desarmamento gera[, simultâneo e controlado;

> A assinatura e ratificação, por parte das autoridades portuguesas, do Tratado de Proibição de Armas
Nucteares.

> A defesa dos princípios consagrados na Constituição da Repúbtica Portuguesa e na Carta
das Nações Unidas, com particutar significado quando se assinala 45 anos da Revotução de AbriU

' A dissolução da NATO,

LUTA PELA PAZ,CAUSA ATUAL E PREMENTE

e UniãC EUi-( irl3iir.irjÊ;nlenararrt,;aj:idrre!-rtc't i.r:z C,'l L?:.iãl-rllidaCle r-rO plAnetã.

Â lr,rta peia Paz it r;e é áí- :t,i:ri:tc [er:ri],i ;litla :-,-el.i')';, 'uíesrc e lr,tsLica sola[. ó c]ar--iij ve:. rriais llrl 'rl-eregse qer::l

:itdepeni.rerr:3rlentit,le crtr-tvicÇies polrtir.:a: e c:-g.ic:, re,ictr-isos. DeLa ilepenLle c benl-cst;i. í., r,rÉ!r'r'lvoi"'lri]cnl:
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