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Caros leitores de a PÁGINA
Permitam que vos coloque, secamente, 35 perguntas e respostas que me parecem merecer reflexão
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Qual a percentagem da população dos EUA na população mundial?
6%.
Qual a percentagem do poder económico dos EUA na riqueza mundial?
50%.
Que país tem as maiores reservas de petróleo do mundo?
A Arábia Saudita.
Que país tem as segundas maiores reservas de petróleo do mundo?
O Iraque.
Quanto somam os gastos militares por ano, em todo mundo?
Aproximadamente 900 biliões de euros.
Desse total quanto gasta o Governo dos Estados Unidos?
390 biliões de euros, aprovados pelo Congresso.
Quantas pessoas foram mortas nas guerras realizadas desde a 2ª Guerra
Mundial?
86 milhões de pessoas.
As armas químicas que apareceram no Iraque na década de 80, durante a guerra contra o Irão e
depois em 1991, foram desenvolvidas pelos iraquianos?
Não. As fábricas e a tecnologia foram montadas e fornecidas pelo Governo dos EUA, pela Grã-Bretanha e
por empresas particulares destes países.
O governo dos EUA condenou o uso de gás pelo Iraque na guerra contra o
Irão, na década de 80?
Não.
Quantas pessoas o Governo de Saddam Hussein matou usando gás contra a cidade curda de
Halabja em 1988?
5 mil pessoas, todas civis.
Quantos governos de países do Ocidentais condenaram essa acção?
Nenhum!
Há provas de ligação entre o Iraque e o ataque de 11de Setembro?
Nenhuma.
Qual foi o número estimado de mortes de pessoas civis na 1ª Guerra do Golfo?
35 mil.
Quantas baixas o exército iraquiano infligiu às tropas ocidentais durante a 1ª Guerra do Golfo?
Insignificantes.
Quantos soldados iraquianos em retirada foram enterrados vivos pelos tanques dos EUA equipados
com lâminas de terraplanagem?
6 mil soldados.
Quantas toneladas de urânio enriquecido foram utilizados em munições na 1ª Guerra do Golfo?
40 toneladas.
Qual foi, segundo a ONU, o aumento dos casos de cancro no Iraque entre 1991 e 1994?
700%.
O Exército dos EUA destruiu que percentagem da capacidade militar do Iraque, na guerra de 1991?
80%
O Iraque representou uma ameaça à paz mundial nos últimos dez anos ou à soberania de algum
país?
Não.
Quantas mortes de civis o Pentágono prevê no ataque em 2003?
10 mil
Quantas dessas mortes serão de crianças?
Cerca de 50%.
Há quantos anos os EUA realizam ataques aéreos e bombardeamentos contra o Iraque?
11 anos. Inclusive usando armas químicas e biológicas, como denunciou no Fórum Social Mundial de 2003,
a Irmã Sherine, da congregação dos Dominicanos. Relatórios da ONU indicam que foram utilizados nesse
período cerca de 9 mil toneladas de explosivos nos ataques ao Iraque.
Qual era a mortalidade infantil no Iraque em 1989?
38 para cada mil nascidos vivos.
Qual era a mortalidade infantil estimada em 1999?
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131 por mil nascidos vivos. Um aumento de 345%.
Qual a estimativa de iraquianos mortos desde 1991 até Outubro de 1999 devido às sanções da ONU?
1,5 milhões. Cerca de 50% eram crianças.
Quantas resoluções da ONU contra Israel os EUA vetaram desde 1992?
30.
Qual o valor da ajuda anual do governo dos EUA para com o governo de Israel?
5 biliões de euros em credito para compra de armas nos EUA.
Quantos países do mundo possuem armas atómicas?
Oito: Estados Unidos, França, Rússia, China, Inglaterra, Índia, Paquistão e Israel.
Quantas ogivas nucleares possui o Iraque?
Nenhuma.
Quantas ogivas nucleares possuem os EUA?
Mais de 10 mil.
Quantas ogivas nucleares possui Israel?
Mais de 400.
Alguma vez Israel permitiu inspecções de armas pela ONU?
Não.
Que percentagem dos territórios palestinos está ocupado por colonatos de judeus implantados
depois de 1991?
42% do território Palestino da Cisjordania.
A invasão desse território por colonos trazidos pelo governo de Israel está respaldada em alguma
convenção internacional?
Não. São completamente ilegais, há resoluções da ONU a exigir a sua devolução.
Que país constitui maior ameaça à paz mundial: o Iraque ou os EUA?
A responda depende da informação que se possui.

