
 

Declaração de Paz de Nagasaki 

 

Às 11h2min da manhã de 9 de agosto de 1945, uma única bomba nuclear lançada sobre Nagasaki, reduziu 

instantaneamente a cidade a escombros. 

Uma grande quantidade de radiação penetrou nos corpos das pessoas e inimagináveis ondas de calor e explosões 

paralizaram a cidade. Dos 240 mil habitantes da cidade, morreram 74 mil e outras 75 mil ficaram feridas. A colina de 

Urakami, antes totalmente destruída, acreditava-se que a vegetação não voltaria a brotar nos próximos 70 anos, porém, 

atualmente, esta colina transformou-se em uma área rodeada de verde. No entanto, os sobreviventes da bomba 

(hibakusha) que tiveram os seus corpos corroídos e até hoje continuam sofrendo os efeitos da radioatividade, nunca se 

esquecerão daquele dia.    

 

A bomba atômica foi desenvolvida durante a guerra e foi usada em uma guerra.  

Por vivenciar o poder destrutivo tremendo de uma bomba atômica, ficou tão profundamente gravada na memória 

dos hibakushas, de que nunca mais deverá repetir uma guerra e muito menos existir armas nucleares. A filosofia de 

paz da Constituição do Japão nasceu baseando-se nesta vivência dolorosa e sofrida e na reflexão da guerra, e depois da 

guerra, a nossa nação veio seguindo o caminho da paz. Para Nagasaki, assim como para o Japão, a filosofia de paz que 

renuncia para sempre a guerra é o ponto de partida no qual não se deve mudar eternamente.  

Atualmente, a geração pós-guerra ocupa a maior parte da população do país e a memória da guerra tende a se 

perder rapidamente da nossa sociedade. E não apenas as experiências do bombardeio atômico em Hiroshima e 

Nagasaki, mas também não devemos esquecer dos ataques aéreos que destruíram muitas cidades (p.ex. Tóquio), da 

batalha de Okinawa e de muitas memórias trágicas da guerra que atormentaram muitos povos asiáticos.  

Passados 70 anos pós-bombardeio atômico, o que precisamos fazer é disseminar essa memória para as gerações 

seguintes. 

Pedimos ao povo do Japão que vivenciou o bombardeio atômico e a guerra, e também ao povo do resto do mundo, 

para que relatem as experiências a fim de não serem esquecidas da memória. 

Pedimos à geração de jovens, para que não descarte o passado como se não o servisse mais, mas, sim, aceite a 

mensagem de paz que tentamos disseminar, pois é um assunto que poderá acontecer no seu futuro. Tente imaginar: 

“Se fosse eu, o que faria?”. Depois tente pensar: “O que eu posso fazer para a paz?”. Os jovens possuem força para 

construir uma relação nova ultrapassando as fronteiras.  

Para o povo do mundo, queremos transmitir que a maior força para conquistar um mundo livre de guerra e de armas 

nucleares está dentro de cada um de nós. As atividades desenvolvidas por cada um de nós, como por exemplo ouvir os 

relatos de guerra, concordar em assinar a abolição das armas nucleares, visitar a exposição de bomba atômica, quando 

estas são somadas, resultarão em uma grande força. Em Nagasaki, a começar pelos filhos e netos das vítimas do 

bombardeio atômico, as gerações seguintes herdaram a mensagem e começaram a se mover.  

E a força de cada um de nós, sim, é que emanará a força máxima para criar um mundo livre de guerras e de armas 

nucleares. A força da sociedade civil é o vetor que move o governo e o mundo. 

 

Em maio deste ano, realizou-se a Conferência das Partes para a Revisão do Tratado de Não-Proliferação de Armas 

Nucleares (TNP), porém, encerrou-se sem adoção de um documento final. No entanto, no rascunho do documento 

final da conferência de revisão do TNP, graças ao esforço das nações que tentam proibir as armas nucleares, 

conseguimos incorporar também um conteúdo dando um passo em direção ao desarmamento nuclear.  

Apelamos aos líderes dos estados-membros do TNP. 



 

Não desperdicem a Conferência das Partes para a Revisão do TNP realizada neste ano. Façam uso de diversas 

oportunidades (p. ex., Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas,etc.) e continuem a empenhar-se para 

promover discussões sobre o enquadramento legal (p.ex., Convenção sobre Armas Nucleares).  

Além disso, muitos países compartilharam a importância da visita à área afetada pela bomba atômica. 

E de Nagasaki, reiteramos mais uma vez o apelo.  

Ao Presidente Barack Obama, aos líderes dos Estados (a começar pelos líderes dos países detentores de armas 

nucleares) e a todos do mundo, venham visitar as cidades de Nagasaki e Hiroshima e vejam de perto o que aconteceu 

há 70 anos sob as nuvens atômicas. Compreendam o que os hibakushas, com muito empenho, tentam transmitir 

mesmo agora, não como mera vítima, e sim como “membro da humanidade”.  

Apelamos ao Governo japonês para que examine a forma de sustentar a segurança nacional sem depender da 

dissuasão nuclear. Assim como os pesquisadores de muitos países (p.ex., Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, China, 

etc.) propuseram, isto será possível com a criação da Zona Desnuclearizada do Nordeste da Ásia. Pedimos para que 

pense no futuro e estude uma forma de converter o “guarda-chuva nuclear” para um “guarda-chuva não-nuclear”.  

 

Neste verão, foi realizada em Nagasaki, a Conferência de Paz Mundial da Criança com finalidade de discutir e 

pensar sobre a paz, e contamos com a presença de crianças de 122 países e regiões.  

Em novembro, Nagasaki sediará pela primeira vez as Conferências Pugwash. Esta Conferência iniciou-se a partir do 

manifesto do Albert Einstein quando soube do horror causado pelas armas nucleares. Nas Conferências reúnem-se 

cientistas mundiais com o propósito de debater sobre a questão do armamento nuclear e emitem mensagens de paz 

para o mundo, desta vez a partir de Nagasaki. 

“Peace from Nagasaki”. Paz a partir de Nagasaki. Nós cumpriremos este dizer e continuaremos lançando a semente 

da paz.  

Além disso, Nagasaki continuará providenciando apoio ao povo de Fukushima que sofrem os efeitos do acidente 

nuclear, mesmo depois de passados quatro anos desde o Grande Terremoto do Leste do Japão 

 

Atualmente, o Parlamento japonês delibera o projeto de lei sobre segurança nacional. Espalhou-se a ansiedade e 

preocupação entre a população de que poderá abalar a promessa de 70 anos atrás e a filosofia de paz da Constituição 

japonesa. 

Clamamos ao Governo e Parlamento para que ouçam a voz da ansiedade e preocupação do povo e unam a sabedoria 

e façam uma deliberação cuidadosa. 

 

Neste ano, a média de idade das vítimas do bombardeamento (hibakusha) já passa de 80 anos. Solicitamos 

fortemente ao Governo japonês, sob responsabilidade do país, para que reforce a estrutura de apoio e assistência de 

acordo com a situação dos sobreviventes, e expanda a área bombardeada, enquanto estes estiverem vivos.    

Gostaria de oferecer minha sincera homenagem às almas das vítimas dos bombardeios atômicos, e juntamente com 

a cidade Hiroshima, nós, o povo de Nagasaki declaramos aqui, a promessa de continuar nos esforçando para 

conquistar um mundo de paz e livre de armas nucleares. 

                 

 Dia 9 de agosto de 2015 (ano 26 da era Heisei)  

 Tomihisa Taue, Prefeito de Nagasaki 

 


