
A guerra e os preparativos para a guerra não são apenas um poço
em que trilhões de dólares, que poderiam ser usados para prevenir
danos ambientais, são despejados, mas são também uma das
principais causas diretas desse dano ambiental.

Chega de Guerras por Petróleo 
Chega de Combustível para Guerras
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As forças armadas dos EUA são um dos maiores poluidores do
planeta. Desde 2001, o exército dos EUA emitiu 1,2 bilhões de toneladas
de gases do efeito estufa, equivalentes às emissões anuais de 257
milhões de carros na estrada. O Departamento de "Defesa" dos EUA é
o maior consumidor institucional de petróleo (US$ 17 bilhões/ano) do
mundo e o maior proprietário de terras, com 800 bases militares
estrangeiras em 80 países. Uma estimativa aponta que o exército dos
EUA usou 1,2 milhões de barris de petróleo no Iraque em apenas um
mês de 2008. Uma estimativa militar em 2003 foi que dois terços do
consumo de combustível do Exército dos EUA ocorreu em veículos que
estavam a fornecer combustível para o campo de batalha.

À medida que a crise ambiental piora, pensar na guerra como uma
ferramenta com a qual lidar com tal crise nos ameaça com o maior
ciclo vicioso. Declarar que a mudança climática causa guerra esquece
a realidade de que os seres humanos causam a guerra e que, a menos
que aprendamos a lidar com as crises sem violência, apenas as
tornaremos piores.

Uma das principais motivações por trás de algumas guerras é o
desejo de controlar recursos que envenenam a terra, especialmente
petróleo e gás. Na verdade, o lançamento de guerras por nações ricas
em países pobres não se correlaciona com violações dos direitos
humanos, falta de democracia ou ameaças de terrorismo, mas se
correlaciona fortemente com a presença de petróleo.

A guerra causa a maior parte de seus danos ambientais onde ocorre,
mas também devasta o ambiente natural de bases militares em países
estrangeiros e de origem. O exército dos EUA é o terceiro maior
poluidor das hidrovias dos EUA.
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worldbeyondwar.org/environment

https://worldbeyondwar.org/environment/

