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++ A Rede Global - STOP THE ARMS TRADE publica,
a partir de agora, a sua NEWSLETTER de dois em dois meses ++
++ GN-STAT-CASO 05: „Comércio de armas e corrupção.
Usando o exemplo do grupo de defesa italiano Leonardo S.p.A.” ++
++ Cordial convite para o
"Merano Film Festival". Comércio mortífero - Trafico letal“ ++
++ faço parte da rede global ++
Estimados Senhoras e Senhores, caros amigas e amigos da paz,
Com a nossa nova NEWSLETTER dirigimo-nos às pessoas que trabalham connosco
em todo o mundo para impedir o comércio internacional de armas. Estamos
comprometidos com um mundo pacífico, solidário, justo e, portanto, melhor, por meio
da não-violência. Desde a primavera de 2018 temos informado, na nossa Página
Web www.gn-stat.org sobre casos de exportação legal e ilegal de armas em todo o
mundo, ver CASO 01 a CASO 04, dando nome e rosto aos perpetradores e às
vítimas e uma voz.
A língua básica da nossa rede é o inglês, mas também publicamos os nossos artigos
em alemão, francês, português, espanhol e russo, conforme necessário.
Recentemente, foram publicados também primeiros artigos em árabe. Dependendo
do caso e do país, também traduzimos para as respectivas línguas nacionais (turco,
armênio, curdo, etc.). Com esta NEWSLETTER 01, queremos informá-lo sobre o
desenvolvimento actual da GLOBAL NET, em intervalos irregulares
(aproximadamente de dois em dois meses)
<< ATENÇÃO: Se não deseja receber esta GN-STAT-NEWSLETTERou se os seus
amigos ou conhecidos também quiserem receber esta newsletter, por favor envie
seu feedback para jg@rib-ev.de ou graesslin@dfg-vk.de >>
PRINCIPAIS TÓPICOS DESTA NEWSLETTER 01:
GN-STAT NL 01-1
Com o nosso actual CASO 05 "Comércio de armas e corrupção". Usando o
exemplo do grupo italiano de armamento Leonardo S.p.A." os nossos autores
Andrew Feinstein e Helmut Lohrer informam sobre o negócio mundial de
helicópteros do gigante italiano de armamento Leonardo (ex-Westland Helicopters
Reino Unido). Na Itália, Francesco Vignarca da "Rete Italiana per il Disarmo" tem
feito um excelente trabalho de pesquisa.
Mostramos quais métodos Leonardo utiliza para comercializar seus produtos na Ásia
e na América Central, por exemplo. Documentamos como o Grupo utiliza agentes,
intermediários e personalidades locais influentes para se afirmar contra a

concorrência. Em muitos casos, a corrupção não é apenas o meio de iniciar um
negócio de armas planejado, mas em muitos casos a verdadeira razão pela qual as
armas são vendidas em todo o mundo.
Encontrará a versão longa do FALL 05 em inglês, alemão e italiano em nosso site,
assim como resumos em outros idiomas..
CONTACTOS:
Helmut Lohrer, GN-STAT- Equipa de coordenação,
International Councillor IPPNW Alemanha
E-Mail: Helmut.Lohrer@virgin.net
Andrew Feinstein, GN-STAT-Equipa de coordenação,
Executive Director, ShadowWorldInvestigations
E-Mail: andrew@shadowworldinvestigations.org
Web: https://shadowworldinvestigations.org
Rete Italiana per il Disarmo
E-Mai: segretaria@disarmo.org
Web: https://www.disarmo.org/
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Cordial convite para o "Filmfest Meran". Deadly Trade - Traffico lettale" de 11 a
14 de Fevereiro de 2020, no qual estamos activamente envolvidos. Em Meran, Tirol
do Sul, serão exibidos filmes críticos de armamento de Daniel Harrich e Wolfgang
Landgraeber. Nos pódios, entre outros, Lisa Clark, Katharina von Schröder, Paul
Holden, Ralf Willinger, Innocent Opwonya (ex-criança-soldado do Uganda),
Francesco Vignarca, Giorgio Beretta e Alex Zanotelli irão discutir ou dar uma
palestra.
CONTACTO:
Wolfgang Landgraeber, GN-STAT- Coordenador do filme
Tel.: 0049-(0)89-17 87 78-02, Mob.: 0049-(0)173-75 40 613
E-Mail: w.landgraeber@t-online.de
GN-STAT NL 01-3
Recebemos muito incentivo e apoio à GLOBAL NET, o que nos deixa muito felizes..
Pois queremos combater com força o complexo político-industrial-militar do comércio
de armas. É por isso que queremos reforçar a nossa rede global contra a exportação
de armas, que está actualmente a ser criada.
Nossos pedidos: Coopere conosco, junte-se à GLOBAL NET - veja CONTATO
abaixo. E/ou apoiar nossas pesquisas, publicações, acusações criminais e ações
com uma doação monetária,
ver https://www.gn-stat.org/support-donations/de/
Com saudações pacíficas, a sua equipa editorial
Jürgen Grässlin, Ruth Rohde e Wolfgang Landgraeber
AVISO PRÉVIO:
GN-STAT CASO 06: „Paredes assassinas. Como as empresas de armamento
ganham milhares de milhões com o fornecimento de armas e sistemas de segurança
nas fronteiras - e o que podemos fazer activamente a esse respeito” (Março de
2020)
GN-STAT CASO 07: „Como as crianças soldados têm de lutar com armas
pequenas. Estudos de caso de Myanmar, Colômbia e Uganda - com abordagens de
ação contra o abuso de crianças e jovens como soldados" (Maio de 2020)

_________
CONTACTO:
ArmsInformationCentre / RIB e.V. com a GLOBAL NET, Freiburg
Email: contact@gn-stat.org, web: www.rib-ev.de, phone: 0049-(0)761-7678088
PARCEIRO DE COOPERAÇÃO:
International Peace Bureau / Bureau International Permanent de la Paix,
Berlin/Geneva, com 300 organizações membros de 70 países,
Email: info@ipb-office.berlin, web: www.ipb.org
Tradução para o português: Erika Weisser, GN-STAT

