O 20 de febreiro de 1989 presentáronse colectivamente ante as autoridades militares 57
insubmisos ao servizo militar obligatorio (SM) no estado español, dous deles en Galiza. Anos
antes, a comezos de 1976, o galego Miguel Escariz, catro meses antes de rematar o servizo
militar, declarárase obxector, sendo encarcerado durante un ano.
Eran os primeiros pasos da andaina da obxección de conciencia ao SM por motivos non
relixiosos, comezada no estado por Pepe Beunza no 1971, e que se foi organizando no MOC
(movemento de obxección de conciencia).
En Galiza formáronse inicialmente grupos do MOC en Vigo, A Coruña e Santiago,
estendéndose posteriormente a Ferrol ou Muimenta (Lugo) a mediados dos oitenta. Nesa altura,
logo das mobilizacións contra a OTAN do 82, nacen tamén o grupo Anacleto Obxecta na
Coruña, o colectivo Rompanfilas en Compostela (1987), o MOCO en Ourense e Corneta
Obxecta en Lugo, e en 1988 a ANOC (asemblea nacional de obxección de consciéncia).
Ao comezo dos anos 90 había declarados no estado máis de 1.200 insubmisos, pero ata maio de
2002 chegarían a ser máis de 20.000. Catro mil deles serían xulgados e case dous mil encarcerados.
Durante eses máis de dez anos de loita optouse maioritariamente no movemento de insubmisión
pola desobediencia e a chamada acción directa non violenta, adaptando a súa estratexia aos
retos que as novas leis, dirixidas a desactivar e invisibilizar o conflicto, ían impondo; dende o
rexeitamento á incorporación a filas ou á prestación social substitutoria ata a insubmisión aos
cuarteis ou a desobediencia ás penas de inhabilitación.

facebook.com/espazo.antimilitar
twitter.com/nonaogastomilitar
info@nonaogastomilitar.org

Porén, a gran vitoria do movento de insubmisión non foi a desaparición do SM obrigatorio,
senón a potenciación do espírito antimilitarista na sociedade e a incorporación de novos
repertorios e discursos a outras loitas.
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75’77 millons de €, Gasto Militar diario
3’157 millons de € por hora
52.623 € por minuto
592’2 € por persoa iste ano

25 anos de insubmisión
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Para isto, é imprescindible que NON aceptes o borrador
e sigas os pasos que podes atopar na nosa páxina web.
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.

Obxección Fiscal ao Gasto Militar.

Outra das frontes de loita contra o militarismo a día de hoxe, iniciada xa hai máis de dúas décadas e a
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:
Obxección laboral

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

Obxección cientíﬁca

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

Boikot...

Aos artigos e mercadurias de empresas vencelladas co militarismo, aos productos 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.
www.boicotpreventiu.org
Aforros 'desarmado'

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
Escolas desmilitarizadas'

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

Propostas de destino da Obxeción fiscal ao gasto militar
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:
CSO Palavea. Centro social okupado na Coruña no 2010. Espazo de crítica e
desobediencia ao sistema capitalista e construción de alternativas e resistencias.
Foi desaloxado o 25 de marzo, as aportacións económicas destinaríanse aos
procesos xudiciais pendentes.
okupacorunha.wordpress.com

Anarquistas contra o muro. Grupo de activistas israelís que traballa en
cooperación con activistas de Palestina na loita popular contra a ocupación.
awalls.org

]

Punto de encontro de colectivos e individualidades que cuestionan a existencia
a n t i m i l i t a r 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
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nonaogastomilitar.org

Podes ingresar na conta: ES28 2080 5046 2430 4002 6403. (NovaGalicia)
Deixa constancia no ingreso do colectivo polo cal queres dar a obxección
Se ingresas para outro colectivo, fainolo saber para estimar o número de obxeccións

O Gasto Militarizado para o 2014

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'.
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Emprego e Seguridade Social
Educación, Cultura e Deportes
Sanidade, Servizos Sociasis e Igualdade
Agricultura, Alimentación e Medio Ambente
Exteriores e Cooperación

Gasto Militar:
- 79’21% oculto, 21.911’05 millons de €
- 12 dos 13 ministerios agochan GM
- 7’80% de todos os Orzamentos do Estado
- Xera déveda por 12.694’82 millons de €
O 44 % do funcionariado é militar, ou está
vencellado co militar: 3.316.535 persoas.
O Gasto en Control Social (Gasto Militar
máis gasto policial e penitenciario) supón:
- 34.019’88 millons de € de gasto
- 9’12 % do gasto todos os Orzamentos
- 88’6 millons de € por día
- 692’5 € por persona para iste ano
Informe compreto en: scribd.com/doc/188967501/gasto-14-pdf
fonte: utopiacontagiosa.org

A industria armamentística
En maio de 2012 había no estado español 562 empresas inscritas no
rexistro da Dirección General de Armamento y Material e unhas 29.000
persoas traballaban na industria de guerra no estado. A maioría, con
diferencia, nos sectores aeroespacial e naval que, de feito, son os de maior
facturación.
Porén, tanto a facturación como o emprego con céntranse en catro grandes
empresas (datos do 2009): Indra (electrónica), EADS-Casa (aerespacial),
Navantia (naval) e General Dynamics/Santa Bárbara (veículos blindados e
armas lixeiras). Todas elas situadas no ranking das 100 primeiras empresas
con maior produción militar mundial e as dúas últimas con presenza en
Galiza, ao igual que URO (vehículos especiais) ou Ezentis (tecnoloxía).
A industria militar española está fortemente participada polo Estado e,
grazas á política de portas xiratorias, íntimamente relacionada cos centros
depoder do goveno. No ámbito privado, existe tamén unha importante
relación coas entidades financieiras e grupos de capital risco.
Entre os destinos do material de defensa exportado, ademais da UE, a
OTAN ou EEUU continúan-se atopando outros países en conflicto armado
oucon graves violacións dos dereitos humanos como Israel, Colombia,
Egipto, Bahréin, Arabia Saudí, India ou Paquistán.

A presenza do Exército
As Forzas Armadas Españolas están despregadas a día de hoxe, segundo a
información pública, nos seguintes lugares: Afganistán (operación “Libertad
Duradera” da OTAN), Bosnia (EUFOR, da Unión Europea), Libano
(FINUL, de Nacións Unidas), República Centroafricana, Yibuti (misión da
OTAN contra a pirataría) Mali e Somalia. Recentemente participaron tamén
na guerra civil de Libia, apoiando o derrocamento de Gadafi.
Estas intervencións exteriores adoitan aparecer sempre nos orzamentos
do estado cunhas partidas moi inferiores ás reais (p.ex, no ano 2011: 14
millóns presupostados; 861 millóns gastados realmente).
Porén, existe tamén un “despregue interior” consistente na ocupación de
espazos civís por parte do exército. Un bo exemplo disto é a UME
(Unidad Militar de Emergencia), pero tamén a ameaza de intervención do
exército en conflictos como foi a folga da recollida de lixo en Madrid, hai
ben pouco.
En todo caso, as leis gobernamentais, aprobadas ou en proceso, en
materia de control cidadán e seguridade, así como a incesante e moi
custosa propaganda destinada a mellorar a imaxe do exército, suxiren
unha progresiva militarización da sociedade por parte dos sucesivos
gobernos, que requiren unha oposición inmediate por parte da sociedade.

