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++ A partir de hoje, em quatro idiomas mundiais no site do GN:
A Cronologia mais abrangente do mundo da empresa
HECKLER & KOCH como um jogador global ++
++ Hoje, na 2ª noite temática sobre comércio ilegal de armas,
a ARD / SWR mostrará, diante de uma audiência
de milhões de pessoas filmes controversos de Daniel Harrich ++
++ Revisão do bem sucedido Festival de cinema crítico de armas
„Mercato di Morte - Comércio Mortal“ em Merano
com a participação da GN-STAT ++
Caros amigos e amigas da paz, exmos senhoras e senhores.
++ Hoje publicamos a CRONOLOGIA CRÍTICA HECKLER & KOCH no GN-STAT como
uma versão extensa de 71 páginas em alemão e, como versão padrão resumida, em
espanhol, inglês, português e alemão. Em contraste com as „crônicas“ oficiais da
empresa, a nossa CRONOLOGÍA CRÍTICA também nomeia os lados sombrios de política
de exportação e licenciamento de armas ao longo de muitas décadas. Nós damos nome
e rosto aos perpetradores e e uma voz às vítimas.
> Ver www.gn-stat.org > Empresas Visão geral > H&K ++
++ Hoje, a ARD e a SWR transmitirão, diante de uma audiência de milhões de
pessoas, a 2ª noite temática sobre a exportação ilegal de armas para províncias
problematicas no México. Neste Programa, o foco das atenções está no escandaloso
caso do tribunal e - finalmente! – também nas vítimas:
20:15 h: longa-metragem „Mestre da Morte 2“ (90 min., ARD) + 21:45 h: Documentário
„Exportações Mortais 2 - Gerentes de Armamento em Tribunal“ (30 min., ARD) +
23:30 h: documentário acima mencionado, na versão longa de 60 minutos (SWR) - dirigido
por Daniel Harrich. Obviamente também é satisfatório que fossem as nossas acusações

criminais - J. Grässlin contra a H&K e RA H. Rothbauer contra as autoridades de controlo
- que puseram a bola a rolar! ++
++ Pela primeira vez na Europa e por iniciativa da GN-STAT, em parceria com a Câmara
Municipal e a Academia de Merano, a Plataforma Universitária para a Dignidade Humana
e os Direitos Humanos (EUPHUR) e outros parceiros, foi realizado em Fevereiro de 2020
um festival de cinema sobre o comércio internacional de armas, intitulado 'Mercato di
Morte - Comércio Mortal“. Wolfgang Landgraeber, realizador e membro da equipa de
coordenação da GN-STAT, descreve o sucesso do projecto no nosso site > ver www.gnstat.org > Paz, Filmes, Artes
Sinceros cumprimentos,
Ruth Rohde, Wolfgang Landgraeber und Jürgen Grässlin
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