
Declaração de paz de Nagasaki 

 

A primeira vez que a Conferência Mundial contra bombas A e H, que visa a abolição de armas nucleares, foi realizada 

aqui em Nagasaki foi em 1956, onze anos após ter sido lançada sobre a cidade a bomba atômica que causou a morte e 

ferimentos de 150.000 pessoas.  

No momento em que Chieko Watanabe, uma das hibakusha, entrou no local do evento, houve uma chuva instantânea 

de flashes de câmeras. Isso foi porque a Sra. Watanabe estava sendo carregada nos braços de sua mãe quando chegou. 

Ela foi exposta ao bombardeio atômico em uma fábrica onde estava trabalhando como estudante mobilizada de 16 anos 

e ficou paralisada da cintura para baixo após ser esmagada pela estrutura de metal desmoronada. Após sua chegada, 

foram ouvidas vozes da assistência dizendo “Parem de fotografá-la!”, “Ela não é uma peça em exibição!” e a sala caiu 

em um estado de comoção.  

 

Em seguida, ao chegar ao palanque, a Sra. Watanabe falou com uma voz clara: “Pessoas de todo o mundo, tirem fotos. 

E, então, certifiquem-se de que jamais seja novamente criado alguém como eu.”  

Líderes dos países nucleares, vocês conseguem ouvir o grito de sua alma dentro destas palavras? Um grito exigindo, 

com todo seu coração e alma, que “aconteça o que acontecer, não devem ser usadas armas nucleares!” 

 

Em janeiro deste ano, os líderes dos Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China divulgaram uma declaração 

em conjunto afirmando que “uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser iniciada”. No entanto, logo no 

mês seguinte, a Rússia invadiu a Ucrânia. Foram feitas ameaças de usar armas nucleares, causando calafrios por todo o 

globo. 

Isso mostrou ao mundo que o uso de armas nucleares não é um “receio sem fundamento”, mas uma “crise tangível e 

presente”. Isso nos confrontou a todos com a realidade de que, enquanto houver armas nucleares no mundo, a 

humanidade está constantemente enfrentando o risco de elas serem usadas devido a erros de julgamentos humanos, 

mau funcionamento mecânico ou em atos de terrorismo.  

 

Sob a noção de tentar proteger nações com armas nucleares, o número de nações dependentes delas aumenta e o mundo 

se torna um local cada vez mais perigoso. A crença de que, ainda que se possua armas nucleares, elas provavelmente 

não serão usadas, é uma fantasia, nada mais do que uma mera esperança. “Elas existem, por isso podem ser usadas.” 

Nós temos de reconhecer que nos livrarmos de armas nucleares é a única forma realista de proteger o futuro da 

humanidade e da Terra, neste exato momento. 

 

Duas reuniões importantes para a abolição das armas nucleares continuam neste ano.  

Em junho, na Primeira Reunião dos Estados-Parte do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares (TPAN), 

realizada em Viena, desenrolou-se um debate franco e sóbrio que incluiu nações observadoras com postura de 

oposição ao Tratado, e foram adotados o projeto de declaração adotado na reunião, que expressa a forte vontade de 

alcançar um mundo livre de armas nucleares, assim como um Plano de Ação específico. Além disso, o TPAN e o 

Tratado de Não-proliferação de Armas Nucleares (TNP) foram claramente reconfirmados como mutuamente 

complementares.  

 

Atualmente, está sendo realizada a Conferência de Exame do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares na sede 

das Nações Unidas, em Nova York. Nos últimos 50 anos ou mais, o TNP, sendo um tratado que impede o aumento do 

número de estados nucleares e promove a redução de armas nucleares, tem assumido grandes expectativas e funções. 

No entanto, o Tratado e as decisões tomadas nas reuniões não foram colocados em prática, e a confiança no próprio 

Tratado tem se tornado ténue.  



Os estados nucleares mantêm uma responsabilidade particular devido ao TNP. É necessário que o conflito na Ucrânia 

seja superado, que as promessas feitas no TNP sejam reafirmadas e que um processo concreto para a redução de armas 

nucleares seja apresentado.  

 

Lanço aqui um apelo ao Governo do Japão e aos membros da Dieta Nacional:  

Enquanto nação cuja constituição renuncia à guerra, exerçam vossa liderança buscando sempre a diplomacia da paz no 

seio da sociedade internacional. 

Enquanto nação que possui os Três Princípios Não Nucleares, em vez de avançar para o “compartilhamento nuclear” 

ou outras formas de dependência de armas nucleares, liderem o debate que alcançará progresso na direção da 

dependência não nuclear, como o conceito de Zona Livre de Armas Nucleares do Nordeste da Ásia.  

Alem disso, como única nação que sofreu bombardeios atômicos durante a guerra, peço ao Governo do Japão que 

assine e ratifique o TPAN e se torne uma força propulsora na conquista de um mundo livre de armas nucleares.  

 

Pessoas de todo o mundo, todos os dias nós vemos e ouvimos a realidade da guerra através da televisão e da mídia 

social. As vidas cotidianas de muitas pessoas estão sendo devoradas pelos fogos da guerra. O uso de bombas atômicas 

em Hiroshima e Nagasaki foi devido à guerra. A guerra sempre causa sofrimento a nós, pessoas comuns que vivem na 

sociedade civil. E é exatamente por isso que é tão importante levantarmos nossas vozes e dizermos que “a guerra não é 

boa”.  

 

Nossa sociedade civil pode tornar-se ou uma pedra angular da paz ou uma incubadora da guerra. Em vez de uma 

“cultura de guerra” que espalha desconfiança, incita o terror e procura resolver os problemas através da violência, 

façamos esforços incansáveis para enraizar na sociedade civil uma “cultura de paz” que dissemine confiança, respeite 

os outros e busque soluções por meio do diálogo. Vamos adotar como palavra de ordem de todos e cada um de nós, que 

exigimos a paz, o slogan dos Mensageiros da Paz de Hiroshima Nagasaki: “Nossa força pode ser modesta, mas não 

somos desprovidos de poder”.  

Nagasaki, em conjunto com o poder dos jovens, continuará a se envolver em atividades para promover uma “cultura de 

paz”.  

 

A idade média dos hibakusha agora ultrapassou os 84 anos. Peço que o Governo do Japão forneça, com urgência, 

melhor apoio aos hibakusha e medidas de ajuda para aqueles que sofreram os bombardeios atômicos, mas ainda não 

receberam reconhecimento oficial como sobreviventes do bombardeio.  

 

Expresso minhas sinceras condolências a todos aqueles que perderam suas vidas nos bombardeios atômicos.  

 

Resolvido a fazer “Nagasaki ser o último lugar a sofrer um bombardeio atômico”, eu declaro aqui que Nagasaki 

continuará a fazer o máximo para concretizar a abolição de armas nucleares e a paz mundial duradoura, enquanto 

trabalhamos em conjunto com Hiroshima, Okinawa e Fukushima, uma vítima da contaminação por radiação, e 

expandimos nossa aliança com pessoas em todo o mundo que estão tentando ajudar a cultivar a paz. 
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