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info@nonaogastomilitar.org

twitter.com/nonaogastomilitar

- 502’58 € por persoa este ano

- 44.471 € por minuto

- 2’66 millons de € por hora

facebook.com/espazo.antimilitar

- 64’03 millons de €, Gasto Militar diario

Obxección Fiscal ao Gasto Militar.

Un acto de Desobediencia Civil que consiste na non colaboración co Estado á hora de sufragar os
gastos empregados na preparación de guerras e mantemento da estrutura militar, exército e outros
corpos armados destinados ao control social.
Tecnicamente, desobedécese de forma activa no momento de realizar a declaración do imposto sobre a
renda (IRPF) mediante o desvío dunha parte deses impostos a un proxecto que traballe pola xustiza social.

Para isto, é imprescindible que NON ACEPTES o BORRADOR
e sigas os pasos que podes atopar na nosa páxina web.
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Diferentes campañas e colectivos denuncian e tentan evitar a presencia dos exércitos e demáis forzas
de seguridade do estado nas escolas e tamén na universidade.
desmilitaritzem.blog.pangea.org

Escolas 'desmilitarizadas'

Iniciativa de sensibilización e denuncia das entidades ﬁnancieiras que participan nas industrias
militares ou que alteran gravemente a vida de comunidades e pobos.
www.bancaarmada.org

Aforros 'desarmados'

Aos artigos e mercadorías de empresas vencelladas co militarismo, aos produtos feitos en paises en
guerra ou que non respectan os dereitos humanos, a todos os actos de exaltación dos valores
militaristas, aos xoguetes bélicos ou sexistas, etc.
www.boicotpreventiu.org

Boikot...

Numerosas cientíﬁcas, universidades, centros de investigación, e incluso empresas, non permiten
que as súas investigacións e traballos beneﬁcien ou rematen na indústria bélica e armaméntistica.
noalainvestigacionmilitar.org

Obxección cientíﬁca

Consiste en negarse a traballar nas industrias ou proxectos vencellados coa fabricación,
distribución e uso de armamento, esixindo a reconversión destas empresas cara a produción de
outras cousas máis útiles para a sociedade.

Obxección laboral

O movemento de insubmisión, en xeral, non buscaba só a supresión do SM obrigatorio, senón
directamente a desaparición dos exércitos e da “cultura” militar na sociedade. Un obxectivo
que continúa vixente e polo que se continúa a loitar dende diferentes frontes:

Outra das frontes de loita contra o militarismo a día de hoxe, iniciada xa hai máis de dúas décadas e a
Se o ano pasado lembrabamos os 25 anos da insubmisión en Galiza e no Estado Español en xeral, este
ano queremos facer fincapé na necesidade de que a loita que supuxo contra as guerras e o militarismo
continúe sendo unha realidade.
A nivel mundial estamos vivindo o que semella unha escalada dos conflitos armados. Ás guerras xa
enquistadas de Afganistán, Irak, Palestina, Somalia, Sudán, RD do Congo, etc, súmanse o avivamento
dos enfrontamentos na República Centroafricana ou Yemen e novos focos en Siria, Libia ou Ucrania.
Pero, dende a óptica dos países chamados occidentais, as guerras xa non se libran só no exterior. O
primeiro ministro declarou a Francia en estado de guerra despois do ataque á revista Charlie Hebdo e xunto
a Alemaña, Reino Unido, Bélxica e Holanda comezaron a preparar medidas especiais de control, como a
potestade dos ministerios de interior para retirar os documentos de identidade a cidadáns europeas
consideradas sospeitosas. Pero non só isto, parece que a creación da gran base de datos compartida entre
estados, bloqueada ata agora polo Tribunal de Xustiza da UE e que rexistra, entre outros, os datos de
pasaxeiro/as (dende o nº de tlf á comida consumida nos voos) está cada vez máis próxima.
Logo do 11S, EEUU implantou a Patriot Act para permitir a tortura, creouse Guantánamo, Abu Graib,
cárceres secretas, voos secretos da CIA e programas masivos de espionaxe á poboación. Agora, unha vez
máis coa escusa da seguridade, preténdense recortar novamente os dereitos á intimidade, privacidade á
mobilidade, as liberdades de prensa e expresión e as garantías cidadás. Especialmente internet e as redes
sociais serán obxecto de vixilancia e seguimento e continuarase coa criminalización daquelas persoas ou
colectivos que tenten oporse e denunciar esta realidade.
No estado español PP e PSOE asinaron o 2 de febreiro deste ano o seu cuarto pacto antiterrorista, neste
caso contra o chamado yihadismo, baixo a premisa de que “a unidade é necesaria contra todos os que
ameazan o sistema” e para “enviar unha mensaxe nítida aos radicais”. A nova lei antiterrorista, xunto á
reforma do código penal (que, entre outras cousas instaura a cadea perpetua) e a coñecida como lei
mordaza (oficialmente, nunha denominación moi orwelliana, “lei de seguridade cidadá”) foron
aprobadas o pasado 26 de marzo.
Como vemos, a guerra contra os pobos, e a día de hoxe de xeito máis palpable para nós, a guerra directa
contra as persoas (tamén a indirecta, a través da desposesión e exclusión) continúan máis vivas ca nunca.
Polo tanto, é imprescindible para nós manter tamén viva a resistencia.

O Gasto Militarizado para o 2015
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Para elaborar ista estimación do 'gasto militarizado' usanse os criterios definidos do que considera como
tales gastos a OTAN, que non se caracteriza precisamente por ter un talante excesivamente 'antimilitar'.

5.000

Mtrio. Defensa Gasto Militarizado

1 oficial por cada 1’8 soldados
1 militar cada 378 persoas.

O Gasto en Control Social (Gasto Militar
máis gasto policial e penitenciario) supón:
- 28.066’21 millons de € de gasto
- 6’36 % do gasto todos os Orzamentos
- 76’89 millons de € por día
- 603’47 € por persona para iste ano

Gasto Militar:
- 75’32% oculto, 21.911’05 millons de €
- 12 dos 13 ministerios agochan GM
- 5’31% de todos os Orzamentos do Estado
- Xenera déveda por 8.722’19 millons de €

Emprego e Seguridade Social

Educación, Cultura e Deportes

Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade

Agricultura, Alimentación e Medio Ambente
Exteriores e Cooperación

Informe compreto en:
scribd.com/doc/247956826/GASTO-MILITAR-ESPANOL-2015
fonte: utopiacontagiosa.org

Propostas de destino da Obxeción fiscal ao gasto militar
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nonaogastomilitar.org

Punto de encontro de colectivos e individualidades que cuestionan a existencia do
exército como institución, tentando manter o debate sobre a súa utilidade e conveniencia,
os seus fins e a súa realidade, e denunciando a crecente militarización da sociedade, así
como o desproporcionado gasto humano e económico que supón o seu mantemento.

www.grupotortuga.com

Grupo antimilitarista de Alacant, fundado en 1999 en gran parte por persoas que xa
proviñan do Movemento de Obxección de Conciencia da Provincia. A día de hoxe forma
parte da rede estatal Alternativa Antimilitarista-MOC e coordínase, entre outros, coa
Internacional de Resistentes ás Guerras ou a Rede Europea contra a OTAN. Este ano
foron xulgados varios dos seus membros por accións antimilitaristas non violentas.

nonarotonda@gmail.com | @AsembleaDeCoia | facebook.com/asembleaabertacoia

Asemblea de Vigo que xorde como contestación veciñal ante a dilapidación que supón a
colocación dun barco de valor histórico nunha rotonda dun barrio especialmente golpeado
pola crise. Represión policial e xudicial foron as únicas respostas que tivemos dende as
administracións; deste xeito, varias persoas do colectivo enfróntase á solicitude de penas de
cárcere e a desproporcionadas multas pola súa resistencia pacífica en defensa dos dereitos
sociais. O número de conta da asemblea é ES96 2100 4831 90 2200066357

Cos cartos desviados apóiase a distintos colectivos, movementos ou loitas transversais á
antimilitarista, como poden ser as loitas antidesenvolvementistas ou as antirrepresivas, entre outras,
que procuren a transformación radical da sociedade.
Como cada ano, dende o Espazo Aberto Antimilitar propoñemos algún colectivo ou campaña como
destino da obxección fiscal:

Asemblea
Aberta
de Coia
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Se ingresas para outro colectivo, fainolo saber para estimar o número de obxeccións

Podes ingresar na conta: ES28 2080 5046 2430 4002 6403. (NovaGalicia)
Deixa constancia no ingreso do colectivo polo cal queres dar a obxección
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Turquía

Presenza do exército español no exterior:
Mar Báltico:
Reforzo do espazo aéreo da OTAN no Báltico.

Líbano:

Contribuír á defensa antimisil do espazo aéreo,
alertado de recibir proxectiles sirios.
Levan participado máis de 20000
militares dende 2006

Iraq:
Instrutores de apoio ás FFAA de Iraq.

Afganistán:
Permanecen forzas aéreas e asesores da guardia
civil formado á policía afgá. A participación do
estado na invasión de Afganistán (2001-2014)
supúxonos un gasto de 553.000 millons de € e
un número descoñecido de asasinatos
de afgás e afgáns.

Golfo de Adén e Corno de África:

Augas de Somalia. Operación Atalanta:

Control e loita contra a piratería nunha zona que
acumula cada ano o o 20% do comercio mundial
e o 30% del suministro de petróleo a Europa.
O golfo somalí está no epicentro da ruta marítima
entre Asia e Europa.
Buques de acción marítima, helicópteros, avións
militares e equipo de Guerra Naval Especial para
loitar contra a piratería

Somalia e Yibuti:

Estimación
fora do
orzamento

Bosnia e Herzegovina:
Asesoramento ás autoridades militares bosnias.

Mediterráneo:

Medios navais e aéreos patrullando o Mar
dentro de operacións da OTAN
para impedir calquera “actividade terrorista”.

Mali:

Apoio á intervención francesa nesta excolonia,
rica en recursos naturais e veciña de Níger,
terceiro exportador mundial de uranio
(cobre o 40% do consumo nuclear francés).

Gabón e Chad:

Labores de apoio a misión de
pacificación da República Centroafricana.

República Centroafricana:

Apoio ao depregue e sostemento das tropas francesas.

Asesoramento estratéxico ás institucións de
seguridade e mellora da capacidade das súas
FFAA con adestramento “especializado
e de liderazgo”.

O ministro Morenés cifra en 27000 os efectivos necesarios para facer fronte ás misións no exterior, así
como á “defensa do territorio” e 15000 como forza de intervención rápida en misións internacionais.

E no interior
Porén, considera igualmente preciso contar con 12000
efectivos para a vixilancia marítima e aérea a
“seguridade interna”.
Entre as funcións internas do exército atópanse as
desenvolvidas pola UME, entre elas a ocupación das
tarefas de loita contra incendios desenvolvidas antes
por profesionais (que reivindicaban os seus dereitos) ou
“preservar a seguridade e benestar da cidadanía en
supostos de risco, catástrofe, calamidade ou outras
necesidades públicas”. Isto é, controlar a poboación en
casos de posible estoupido social. Pero tamén defender
os intereses das grandes empresas, como ocorreu en
Canarias onde un buque da armada estivo protexendo
as sondaxes de Repsol, arremetendo incluso contra un
barco de Greenpeace e ferindo unha activista. E, dende
logo, todas aquelas funcións que o goberno considere
necesarias para a súa defensa, á marxe do emprego do
resto de corpos represivos.
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