Ni un centim per a lexercit
QUÈ ÉS LOBJECCIÓ AL PRESSUPOST MILITAR?
És una campanya que els grups pacifistes i antimilitaristes proposen des de 1982 i que porten a
terme alguns milers de persones tots els anys.
A la declaració de lIRPF, el-la contribuent expressa el seu rebuig al sosteniment de lexèrcit i altres
cossos armats negant-se a pagar del seu impost una quantitat igual a la que en proporció va a
aquests destins (segons els pressupostos de lEstat), i desvia eixos diners cap a una finalitat social i
ecològicament beneficiosa. Daquesta manera reclama activament lanulació del pressupost
militar.
És un gest cívic i compromés, per la pau, per un món sense guerres, sense exèrcits.
És un gest de desobediència civil. No està reconeguda legalment. No hi ha cap casella a limprés
de la renda. Nosaltres la dibuixem i també expliquem les raons. No amaguem la nostra acció.
La pitjor conseqüència que té ara per ara és que Hisenda, en uns poquets casos, ens reclama (o
es nega a tornar-nos) els diners que hem desviat.

intervencionistes i ofensius. Lavió de combat Eurofighter,
les fragates F-100, el submarí S-80, lhelicòpter datac Tigre, el tanc Leopard, lavió de transport militar
A400M, i els míssils Taurus i Iris-T, entre daltres, han rebut des de 1997 14.205 milions deuros en crèdits,
i la part tornada per part de les empreses que els han rebut no arriba a l1% desta quantitat.
u El 2009 el govern va destinar 669 milions deuros per a portar a terme o mantindre les operacions militars en

lexterior, de combat com la dAfganistan (364 milions deuros), o docupació i control, com la de Líban. La
quantitat pressupostada inicialmente era de 17 milions deuros. El 2009 el govern ha eliminat la xifra màxima de
soldats desplegats: hi ha 2600 a lexterior, i només a lAfganistan arribaran als 1500.
u Els contractes vigents darmes a finals de 2009 representen 30.000 milions deuros. A més, els projectes ja

finalitzats i lliurats ronden els 10.000 milions.

Més info:
www.insumissia.org - www.grupotortuga.com
www.nodo50.org/objecionfiscal
www.pangea.org/juspau/siof

u Els principals programes dinvestigació són armamentístics,

alternativa antimilitarista-moc

u El Pressupost de lEstat per a 2010 destina 18,160 milions
deuros (50 milions deuros diaris) per a finalitats estrictament
militars: 2 vegades més que per a Treball I Assumptes Socials, 4
vegades més que per a Medi Ambient, 5 vegades més que
per a Educació i Ciència, 12 vegades més que per a Habitatge,
22 vegades més que per a Cultura.... Si hi incloem els cossos
policials i les tasques de control social, la xifra arriba a 23.115
milions, el 12,5% dels Pressupostos. La despesa militar al final de
2009 va ser 1155 milions deuros superior a la pressupostada,
com ha succeït els últims anys.

Roger de Flor 8, baix-dta.
46001 VALÈNCIA
retirada@xarxaneta.org

DINERS PÚBLICS: MATAR ÉS MÉS IMPORTANT QUE CUIDAR

NO
paguem
la guerra:
fem OBJECCIO a

la despesa militar

1. Fes la declaració de renda fins a arribar a

l'apartat Retencions i altres pagaments a
compte. Esborra un dels subapartats que no
utilitzes i escriu per damunt Per Objecció a la
Despesa Militar. A la casella, fica la quantitat
de 84 euros (en denúncia pels 84 països
empobrits pel deute extern).

2. Acaba de fer normalment la declaració.

!

Lobjecció a la despesa militar és una acció
de protesta i no està reconeguda legalment.

*

Només en un percentatge molt menut dels
casos, Hisenda acaba reclamant-nos els diners
que hem desviat.

*

Si reps notícies dHisenda podem
assessorar-te. Enguany, dos objectors
valencians estan recurrint contra Hisenda
als tribunals i fent campanya pública per
defendre la seua acció amb el nostre
suport.
!

areapublicacgt.cat.googlepages.com/home
0049-2995-54-2214034273 (BSCH)

CEDSALA

CRIC - Centre de Recerca i Informació en Consum
www.Opcions.org - 93 412 75 94
3025-0001-11-1433230889 (Caixa d'Enginyers)

La-tenda de tot el món

associació de comerç just, solidari i responsable del Camp de Morvedre
www.la-tenda.org
3159-0034-86-2067608121 (Caixa Popular)

MOLT IMPORTANT
Comunica'ns que has fet objecció a la
despesa militar i així podrem saber
quants/es som! Un simple e-mail basta.

Llibreria Associativa SAHIRI

edicioneslaburbuja@yahoo.es
2077-0001-26-3103428719 (Bancaixa)

Per l'Horta

www.perlhorta.org
2090-2800-56-0040446246 (CAM)

Plataforma Transgènics Zero

3082-1019-52-4960876516 (Caja Rural del Mediterráneo)

Ràdio Malva (105.0 fm)

Recorda:
- Si la declaració ix a tornar, els passos
són els mateixos. El ressultat serà que
Hisenda haurà de tornar-te més.
- Si la declaració és de quota zero, tot i
que no desvies diners, pots incloure un
escrit declarant el teu rebuig cap a la
despesa militar.
- Pots utilitzar el programa PADRE, la pàgina

web dHisenda, una gestoria, o la cita
prèvia per fer els càlculs generals de la
teua declaració SENSE ENTREGAR-LA.
Trasllada els números a un imprés, calcula
la teua objecció i, ara si, entrega-la a
Hisenda.

radiomalva.wordpress.com
2077-0032-95-1102406756 (Bancaixa)

València Solidària

2090-2832-61-40273364 (CAM)

Xarxa de Ràdios Lliures del País Valencià
radioslliurespv@gmail.com
radioslliures.wordpress.com
2100-5042-31-0100308429 (La Caixa)

Xarxa valenciana de solidaritat amb Palestina
xarxapalestina.val@ono.com
2090-2821-47-0040137091 (CAM)

SUPORT A LANTIMILITARISME A PARAGUAI
Des de fa anys a Paraguai existeixen diferents grups antimilitaristes
idobjectors de consciència que treballen per una societat
desmilitaritzada de la ma de diferents moviments socials: drets
humans, camperols, dones, moviment juvenil Enguany donarem
suport tant a aquests grups i moviments, com a les accions que la
Internacional de Resistents a les Guerres (IRG) ha preparat per a
aquesta primavera a Paraguai amb motiu del Dia Internacional
de lObjecció de Consciència, que en aquesta ocasió se centra
en la situació daquell país, i se celebra allí.

1491-0001-21-0020002311 (Triodos Bank)

Adreça:
Població:

B. QUOTA FIXA:

CAT

Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica
www.nodo50.org/cedsala
0093-0181-93-0000334367 (Banco de Valencia)

3. Continua fent la declaració. Quan arribes
a l'apartat Retencions i altres pagaments a
compte esborra un dels subapartats que no
utilitzes i escriu per damunt Per Objecció a
la Despesa Militar. A la casella, fica la
quantitat calculada en el pas 2.
4. Acaba de fer normalment la declaració.

www.revolta.org
2077-0170-27-1100386867 (Bancaixa)

Nom i Cognoms:

2. Calcula el 9,8% d'eixa quantitat (és el
percentatge dels pressupostos de l'Estat que
correspon a la despesa militar total).

Ca Revolta / Centre de Recursos Just Ramirez

En acabar la declaració, ingressa la quantitat
de la teua objecció a la despesa militar en el
projecte alternatiu que hages triat. Demana que
al concepte del rebut que et donen al banc o caixa
aparega objecció a la despesa militar.

En/Na Delegat/da d'Hisenda:

1. Fes la declaració de renda fins a arribar
a l'apartat Quota resultant de l'autoliquidació (diners que hauries de pagar si no
hagueres cotitzat cada mes).

Un any més arriba el moment de contribuir amb l'IRPF al sosteniment dels serveis públic, i un any més no podem sinó escandalitzar-nos per la immensa quantia dedicada a la
Despesa Militar que, com vosté sabrà, no comprén únicament el pressupost del Ministeri de Defensa, sinó que s'amaga en partides assignades a altres ministeris, resultant en total
més del doble de l'oficialment reconegut.

www.inspecciociutadana.org
3159-0009-96-1662980521 (Caixa Popular)

A. QUOTA PERCENTUAL:

Aquest any 2009, l'Estat espanyol dedicarà el 98% dels seus (nostres) recursos, 18.160 milions d'euros, a preparar-se per a fer la guerra, quantitat que supera els pressupostos dels
ministeris d'Educació, Cultura, Treball i Afers Socials, i Medi Ambient junts. Aquests números ens diuen clarament quines són les prioritats per a qui detenta el poder polític: prepararse per a matar és més important que cuidar i educar.

AA-MOC (Campanya AntiBase OTAN)

Per això, em sume a la campanya d'Objecció a la Despesa Militar, una campanya de desobediència civil noviolenta d'àmbit estatal amb més de dos dècades d'antigüitat que
en cada exercici reuneix més ciutadans i ciutadanes desobedients, amb el fi d'aconseguir la desmilitarització de la política econòmica i reclamar per als impostos un destí coherent
amb valors de solidaritat, pau i justícia, principis bàsics d'articulació social. Per tant, decidim conscient, pública i col·lectivament NO FINANÇAR LA DESPESA MILITAR, no col·laborar
amb els exèrcits i demanar la seua desaparició.

PER A AMBDUES OPCIONS

No se'ns escapa que algunes d'aquestes peticions queden fora de les seues competències. Però altres no. Així doncs, li adjunte el resguard de l'ingrés de la meua quota per
Objecció a la Despesa Militar, ________ euros detrets al militarisme i desviats cap a _______________________ (sense afany de defraudar, per tant, com es dedueix de la publicitat
donada a la campanya i d'aquesta carta que li remetisc). Amb aquesta quantitat es finançarà un projecte col·lectiu que contribuirà a construir un món més just, solidari i en
pau.

MANERES

Finalment, m'acomiade de vosté convidant-li a realitzar Objecció a la Despesa Militar, perquè desobeir les normes injustes és políticament necessari, democràticament saludable,
èticament exigible i, a més, com vosté pot comprovar, està a l'abast de qualsevol de nosaltres.

HI HA

Enguany us proposem que destineu els diners desviats de la
vostra declaració cap a alguna de les següents associacions
i projectes perquè:
- Són exemples de defenses socials.
- Promouen l'objecció a la despesa militar entre els seus
participants.

Atentament,

com declarar lobjeccio



DESTINS ALTERNATIUS
Signatura

Si un miler de persones es negaren a pagar els seus impostos
enguany, tal mesura no seria violenta ni cruel, mentre que si
els paguen, capaciten lEstat per a cometre actes de violència
i vessar la sang dels innocents. Aquesta és la definició duna
revolució pacífica, si tal cosa és possible.
Henry D. Thoreau (1816-1862)

