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Cidade do México, 16 de novembro de 2022

Urgente: Parem o Perigo da Guerra Nuclear!
Caros colegas de todo o mundo: 

Um grupo de parlamentares actuais e antigos do México e de outros países da América
Latina e Caraíbas realizou dois seminários internacionais no mês de Outubro sobre o 
tema: "Parem o Perigo da Guerra Nuclear". 

Nestes encontros, líderes políticos e sociais com diferentes perspectivas ideológicas 
concordaram que a actual crise em torno da Ucrânia, "pode conduzir a um confronto 
com armas nucleares entre a Rússia e os Estados Unidos e a OTAN", e que é urgente 
restabelecer o conceito universal de que "uma guerra nuclear não pode ser ganha e 
nunca deve ser combatida", como foi declarado mais recentemente pelos cinco 
membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Janeiro 
deste ano. 

Apelamos a vós, actuais e antigos legisladores do mundo, a juntarem-se a este esforço 
que lançámos, a fim de exortar todos os cidadãos de todo o mundo a unirem-se 
também para criar uma nova arquitectura internacional de segurança e 
desenvolvimento, que respeite os interesses de segurança de todas as nações e que 
garanta o direito ao bem-estar e ao desenvolvimento económico de todos os povos do 
planeta. Como afirmou o congressista Robles Montoya no seminário que realizámos a 
27 de Outubro, "gostaria de submeter à vossa consideração a formação de um grupo 
de legisladores que representem todas as pessoas em todos os continentes, se 
possível de todas as nacionalidades, para dialogar directamente com os governos de 
todos os países interessados na paz mundial". 

Realizaremos um terceiro seminário internacional a 22 de Novembro, cujo objectivo é 
continuar o processo de deliberação e procura de soluções pacíficas, incluindo um 
exame minucioso das políticas económicas alternativas para substituir a especulação, 
que tem gerado tanta pobreza e sofrimento, por um sistema de produção e progresso 
para satisfazer as necessidades de uma população mundial em crescimento. 



Como afirmamos na nossa Declaração, "O bem comum da Humanidade Única é a 
premissa obrigatória para o bem de todas e de cada uma das nações". 

Saudações fraternais, 

Benjamín Robles Montoya
Congressista Federal
Congresso da União do México 

María de los Ángeles Huerta del Río
Ex-Congressista Federal
Congresso da União do México


	Urgente: Parem o Perigo da Guerra Nuclear!

