
Desarma els teus impostos

•Per ajudar a disminuir 
el pressupost militar del 
nostre país i contribuir a 
la seva desmilitarització.

•Per oposar-nos oberta-
ment al discurs patriarcal 
de la necessitat de les 
guerres com a única 
manera de resoldre els 
conflictes.

• Per denunciar les con-
seqüències de les guerres 

en la vida de les perso-
nes i en la destrucció del 
planeta.

• Per desconstruir els 
valors militaristes i pa-
triarcals sobre l’honor i 
la pàtria, els màrtirs i els 
herois.

• Per visibilitzar el treball 
i les accions de les dones 
a favor de la pau i la no-
violència.

Objecció Fiscal

Per què l’Objecció Fiscal?

En aquest butlletí 
trobaràs informa-

ció sobre com fer 
l’objecció fiscal, sobre 
les despeses militars 
de l’Estat espanyol i 
sobre iniciatives de 
pau de dones a les 
quals pots destinar 
els teus diners.
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L’Objecció Fiscal és una op-
ció i una decisió individual, 
lliure i de dret, per oposar-nos 
a l’augment dels pressupostos 
armamentístics. Cadascuna i 
cadascun de nosaltres té dret 
a escollir a què vol dedicar els 
seus impostos en el moment que 
fa la seva declaració a Hisenda.
Dones x Dones ens declarem 
obertament objectores fiscals. 
Nosaltres proposem altres op-
cions a l’hora de decidir com 
volem que siguin invertits els 
nostres impostos. De manera 
que si la declaració surt positiva 
o si ens retornen diners, propo-
sem destinar aquests impostos 
a accions per la pau i la no-
violència, a projectes concrets 
de grups o organitzacions que 
treballin per la desmilitarització 
de la societat.
I és que, ja sigui a través del 
llenguatge dels mitjans de co-
municació, dels videojocs o de 
l’educació rebuda, els valors mi-
litaristes i bel•licistes van impreg-
nant la nostra societat. El discurs 
militarista posa l’accent en valors 
ancestrals basats en el model 
masculí tradicional i masclista: 
la força, el valor, l’altre com a 
enemic, la victòria, estar amb mi 
o en contra meu… 
La militarització de la societat 
ens impregna a tots d’aquests 
valors de competitivitat, afavo-
reix la imatge de superioritat 
masculina lligada al control de 
la força i deixa les dones amb 
menys capacitat de control sobre 
les seves vides. 
L’antimilitarisme feminista bus-
ca un canvi de paradigma on 
conceptes com seguretat i de-
fensa no es defineixin en termes 
militaristes. És necessari redefinir 
conceptes com el de masculini-
tat, lligat intrínsecament al del 

militarisme i patriarcat; superar 
les estructures de reproducció i 
socialització dels valors patriar-
cals i autoritaris, posant èmfasi 
en les paraules, el diàleg i la 
defensa de la vida per damunt 
de les armes. 
Proposem treballar el concepte 
de la cura com a opció de segu-
retat. Entenent la cura com una 
opció política i de desobedièn-
cia contra el poder patriarcal. 
És tracta de partir de relacions 
igualitàries, basades en la com-
plicitat, d’escoltar les altres opi-

nions, de dialogar i proporcio-
nar les habilitats necessàries per 
superar el binomi amiga/enemi-
ga, de la desobediència al que 
es dóna per establert, d’anar 
contracorrent, de preocupar-nos, 
d’interessar-nos, d’aproximar-nos 
a la persona no com a contrària 
o enemiga, sinó com a diferent, 
però alhora com a possible còm-
plice per allò que ens uneix, que 
tenim en comú, superant el que 
ens separa.

Ni una dona, ni un home, ni un euro 
per a les guerres

Dones x Dones ens declarem 
obertament objectores fiscals
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En aquests moments, per a la 
majoria de la societat civil, la 
gent de cada dia, el tema més 
urgent és “com ho faré per arri-
bar a demà”. La crisi econòmica 
generada pel sistema patriarcal, 
capitalista, militarista i imperia-
lista no ha estat raó perquè els 
governs occidentals es planteges-
sin retallar les despeses militars 
per invertir en despeses socials. 
Ans al contrari, el govern es-
panyol ha augmentat el seu 
pressupost perquè entre els altres 
afers que té entrebancats hi ha 
l’augment del nombre de soldats 
que ha d’aportar com a quota a 
l’OTAN.
La ministra Carmen Chacón ja 
ha reconegut que el conflicte a 
l’Afganistan és una guerra i que 
els soldats espanyols hi són fent 
tasques de guerra.
Aquestes declaracions, per una 
banda, deixen clar què són les 
denominades tasques “huma-
nitàries” dels exèrcits. Per una 
altra banda, donen rellevància 

a la multitud de declaracions 
fetes per diferents associacions 
pacifistes i grups de dones que 
hem denunciat la violència que 
generen els diferents grups 
armats. Exèrcits, policies, gue-
rrilles, paramilitars... Allà on hi 
ha un destacament de soldats o 
un grup armat, es produeix un 
augment de la violència sexual 
cap a les dones, i no pas de la 
seguretat.
Pel que fa l’Afganistan, des de 
l’ocupació de l’exèrcit ameri-
cà i els seus aliats, entre els 
quals hi ha el govern espanyol 
i el seu exèrcit, ni la desestruc-
turació del país, ni els atacs 
indiscriminats, ni la violència 
específica contra les dones han 
disminuït sinó que augmenten 
cada dia. L’anomenada lluita 
per l’alliberament de les dones 
a l’Afganistan no és sinó una 
continuació de les violacions 
dels drets humans que des dels 
talibans fins al dia d’avui conti-
nuen.

El govern espanyol és responsa-
ble davant les morts de les vícti-
mes civils en aquest país, i tam-
bé és responsable de les víctimes 
innocents de tots aquells països 
amb els quals està implicat en 
la compra o venda d’armament, 
entre els quals Colòmbia i Israel, 
dos conflictes armats que fa 
més de seixanta anys que estan 
oberts.
El govern espanyol ha de respon-
dre i retre comptes d’aquestes 
intervencions i de les despeses 
que generen o dels ingressos 
que recapten.
No pot actuar impunement 
atorgant-se la veritat i la decisió 
absoluta. Som un estat de dret 
democràtic.

La política de defensa del govern espanyol: 
Implicacions i responsabilitats 

Inversions en armament del Govern Espanyol (2010)

Font: Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs. Justícia i Pau

La ministra Carmen Cha-
cón ja ha reconegut que 

el conflicte a l’Afganistan és 
una guerra i que els soldats 
espanyols hi són fent tas-
ques de guerra
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Perquè entre morir i ma-
tar hi ha una altra lògica. 
Viure!

• La venda d’armament a Israel per un valor d’1,5 
milions d’euros.
• La venda a Colòmbia d’armament per un valor 
de 110 milions d’euros.
• La venda d’armament al Marroc i Ghana.
• La formació i logística militar a països com Lí-
ban, Kosovo i Colòmbia.
• Les despeses que generen aquestes implicacions.
• El destí dels nostres diners.
• Volem que aquests diners que es dediquen a 
augmentar armament i militarització, es dediquin 
a la cura de les persones.

Despeses armamentístiques de l’Estat Espanyol (2009-2010)

Els criteris seguits per exposar aquesta informació estan basats en: Despeses de les forces arma-
des; despeses del personal civil o militar amb càrrega al Ministeri de Defensa; les despeses de fun-
cionament dels programes militars inclusos. Despeses de les organitzacions paramilitars; despeses 
en I+D i inversions en armament. Infrastuctures i instalacions militars. Pensions i seguretat social del 
personal civil o militar del Ministeri de Defensa. L’ajuda militar i la participació en organismes o 
missions militars a l’exterior.

Dades en milions d’euros

Volem i exigim claredat i explicacions sobre: 

No ens serveixen declaracions sense compromi-
sos, ni compromisos sense responsabilitat ni com-
pliment.
No ens valen retirades de tropes espanyoles de 
l’Irak o de Kosovo, per traslladar-les a altres països 
en conflicte.
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1) Omplir la declaració de 
renda 
Es pot fer a mà o bé amb el 
programa PADRE. Els altres 
mètodes (confirmar la declara-
ció per telèfon o per Internet) 
no permeten incloure l’objecció 
fiscal.
• Declaració feta a mà (impre-
sos de la declaració).
Una vegada feta la declara-
ció de renda fins a la quota 
liquida (casella 741) es posen 
les retencions de l’IRPF i dels 
bancs. A continuació, s’indica 
la quantitat d’objecció fiscal: 
fixa (normalment 84,00 euros) 
o percentual (5,11%; vegeu a 
continuació com es calcula), i 
es col•loca a qualsevol de les 
caselles que queden lliures: 
de la 742 a la 752. A conti-
nuació, acabem la declaració 
calculant la quota resultant.
• Declaració amb el programa 
PADRE.
La manera de fer l’objecció 
amb aquest programa és indi-
ferent del mètode que s’hagi 
utilitzat per omplir la declara-
ció: directament al programa o 
bé baixant les dades d’Internet.
a) Un cop omplerta la teva de-
claració amb les dades corres-
ponents, cal anar fins a la ca-
sella RETENCIONS A COMPTE 
EN VIRTUT DE L’ARTICLE 11 
DE LA DIRECTIVA 2003/48/
CE DEL CONSELL (752). Cal 
clicar sobre aquesta casella i 
s’obrirà una altra finestra. A la 
primera casella cal posar-hi el 
valor de l’objecció (per exem-
ple, 84 €).  Automàticament el 
programa PADRE haurà comp-
tabilitzat aquesta deducció i en 
el resultat de la teva declaració 
ja hi haurà aplicada l’objecció 
fiscal.

b) Un cop acabada la declara-
ció, s’imprimeix des del mateix 
programa PADRE. Aleshores, es 
va a la casella 752, on hi hem 
anotat el valor de la nostra ob-
jecció, es ratlla el text explicatiu 
de la casella i s’escriu a sobre: 
Per objecció fiscal a les despe-
ses militars. Cal tenir en compte 
que s’ha de fer el mateix pro-
cediment en les dues còpies de 
la declaració que imprimeix el 
programa PADRE (una còpia 
per a l’Administració i l’altra 
per a l’interessat).

2) Ingressar la quantitat 
de l’objecció fiscal 
Al compte corrent d’alguna 
entitat de caràcter social, soli-
dària, pacifista, benèfica, de 
promoció dels drets humans, 
etc. Però assegurant-te que està 
legalment registrada i disposa 
de NIF. S’ha d’especificar en 
el concepte de l’ingrés: Ingrés 
provinent de l’objecció fiscal 
2009. Cal guardar el compro-
vant que l’entitat bancària ens 
facilita.

3) Omplir la carta 
d’objector/a fiscal 
Adreçar-la al ministre 
d’Hisenda que s’adjuntarà a 
la declaració juntament amb 
el comprovant de l’ingrés a 

l’entitat. Aquest imprès pots 
descarregar-se de la pàgina de 
l’objecció fiscal: http://www.
objecciofiscal.org o bé adreçar-
se als punts d’informació sobre 
objecció que figuren a la pàgi-
na web.
 
4) Lliurar la declaració 
A qualsevol delegació 
d’Hisenda o bé a qualsevol 
oficina bancària. Quan ho 
facis, tant en un lloc com en 
l’altre, segurament et diran que 
únicament volen els papers 
de la declaració i cap més. És 
llavors quan hauràs d’explicar 
que ja ho saps, però que fas 
objecció fiscal (i podem apro-
fitar per explicar a la persona 
que ens atén en què consisteix) 
i per això vols incloure al sobre 
de la declaració els tres docu-
ments: la declaració, la carta 
d’objectors i el comprovant 
bancari.

5) Omplir el cens 
d’objector/a fiscal 
Aquest document el trobaràs 
a la pàgina web de l’objecció 
www.objecciofiscal.org. Aquest 
cens és purament estadístic i 
serveix per veure l’evolució de 
l’objecció fiscal a casa nostra.

Com fer l'Objecció Fiscal, en cinc passos! 5



Exemple de com s’omple la casella per a l’objecció 
fiscal al formulari de la declaració de la renda
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Dones x Dones us ani-
mem a fer campanya per 
l’Objecció Fiscal com una 
de les eines que tenim la 
ciutadania per oposar-
nos a les violències i les 
guerres. Aquest any, us 
proposem fer objecció 
fiscal i dedicar-la al pro-
jecte que des de fa uns 
sis anys duen a terme un 
grup de dones de Sant 
Petersburg, que continuen 
treballant per buscar 
vies de diàleg entre la 
població de Txetxènia i 
de Rússia, amb l’objectiu 
principal de desconstruir 
la imatge de “l’enemic”, 
que des del govern rus 
s’ha anat construint al 
llarg d’aquests anys.

“El 5 de febrer del 2000, 
l’OMON, el grup armat es-
pecial de la policia de Sant 
Petersburg, va entrar al poble 
de Novie Aldy als suburbis de 
Grozni. Aquests mercenaris van 
matar 82 persones d’aquest 
poble, segons testimonis de 
les veïnes i els veïns. Les i els 
activistes de Memorial van 
documentar l’assassinat de 56 
persones, no sols txetxenes sinó 
també ucrainianes. En aquest 
poble només hi havia població 
civil. Després de la massacre, 
ha augmentat el rebuig i 
l’actitud negativa de les veïnes i 
els veïns de Novie Aldy, sobre-
tot la població més jove, envers 
la població de Sant Petersburg 
i la gent que viu aquí.” Això 
ens explica la nostra amiga 
Elena Vilenskaya, presiden-
ta de l’ONG Casa de la Pau 
i la No-violència.

El projecte es fa coordinada-
ment amb dues organitzacions 
més: el Centre dels Drets 
Humans Memorial i el 
grup Yabloko. S’anomena 
Ciutadania de Sant Petersburg. 
Drets democràtics i llibertat 
d’expressió. “El projecte con-
junt consisteix a reconstruir la 
imatge positiva de la nostra 
ciutat. Volem mostrar als i les 
adolescents que Sant Peters-
burg és una ciutat oberta i que 
la seva ciutadania comparteix 
el dolor de la població de 
Novie Aldy. Volem expressar 
la nostra responsabilitat per la 
massacre comesa per aquest 
grup de la policia especial de 
Sant Petersburg.”

Objectius del projecte:
- Convidar a passar una setma-
na a Sant Petersburg un grup 
de 10 adolescents d’Aldy, filles, 

fills o parents de les persones 
assassinades el 5 de febrer del 
2000, acompanyats per dos 
dels seus professors/es.
- Facilitar trobades amb altres 
adolescents de la nostra ciutat.
- Mostrar els aspectes positius 
de la nostra ciutat: els culturals, 
els espais de joves, les esco-
les… per tal que tinguin altres 
mirades sobre la nostra ciutat.
- I sobretot fer que els nens i els 
joves se sentin acollits de la ma-
nera més càlida i còmoda que 
puguem oferir.

Projecte d’intercanvi Rússia-Txetxènia, organitzat per 
les dones de La Casa de la Pau i la Noviolència

Compartint experiències amb les nostres amigues de Sant Petersburg, entre elles Elena Vilenskaya

Si us animeu a fer 
l’objecció fiscal i opteu per 
aquest projecte, podeu fer 
el vostre ingrès al compte 
de Dones x Dones:

2100 - 0889 - 40 
0200295130
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Qui som
Som un grup de dones femi-
nistes i antimilitaristes que va 
néixer a partir de les notícies 
de les violacions massives de 
dones durant la guerra dels 
Balcans. La majoria de dones 
del grup provenim de diferents 
grups del moviment feminista 
relacionats amb el treball de la 
solidaritat i l’antimilitarisme. Es 
va crear a Barcelona al nov-
embre de 1992. Formem part 
de la xarxa internacional de 
Dones de Negre.

Què fem
Els nostres objectius com a grup 
estan emmarcats dins la lluita 
contra el militarisme i la guerra, 

des d’una perspectiva feminis-
ta, i com a tal:
• Denunciem i exigim una 
resposta a les agressions que 
han patit i pateixen les dones a 
la guerra.
• Exigim que les violacions 
siguin considerades crim de 
guerra i es doti els Tribunal In-
ternacionals corresponents dels 
recursos necessaris per jutjar 
els culpables.
• Exigim la reparació de les 
víctimes d’aquestes violències.

Partim de la solidaritat femi-
nista basada en el respecte, 
en el mutu coneixement, en 
l’intercanvi d’experiències, des 
de les dones i cap a les dones.
Volem bastir ponts i crear xar-
xes d’intercanvi i comunicació 
entre les dones dels diferents 
països implicats en els conflic-
tes, que puguin servir com a 
instrument de mediació i recu-
peració del futur de les dones.
La nostra tasca va lligada 
també a un treball de testimo-
niatge, de manifestació i de 

denúncia pública, per totes les 
agressions que pateixen les 
dones en els respectius països 
en conflicte, sense oblidar la 
contínua i reiterada violència 
domèstica de les dones a casa 
nostra.
Hem participat en actes i 
campanyes, algunes amb altres 
grups pacifistes de Catalunya, 
amb les Dones de Negre de 
Belgrad, i amb les Dones de 
Negre de l’Estat espanyol. Hem 
participat en actes i trobades 
dels diferents grups de dones 
per tal d’estendre la xarxa de 
solidaritat i, al mateix temps, 
per reflexionar i aprofundir 
en el nostre discurs feminista i 
pacifista.
Hem establert contacte directe 
amb grups de dones dels Bal-
cans (Bòsnia, Sèrbia, Croàcia i 
Kosovo) i també amb les dones 
d’Algèria i el Sàhara, amb 
les dones de Rússia i Txetxè-
nia, i amb grups de dones de 
l’Afganistan, d’Israel i Palestina.

Pàgines web 
sobre Objecció Fiscal

www.objecciofiscal.org

www.justiciaipau.org

www.nodo50.org/
objeciónfiscal

Ens trobaràs cada dijous de 19.30 a 
21.00 a CA LA DONA.
Casp 38, ppal. 08010 Barcelona
Tel. 934126171
www.caladona.org

Dones x Dones


