
NI UNA DONA  

NI UN HOME 

NI UN EURO 

PER A LES GUERRES 





Per què cal 

fer l’objecció 

fiscal? 

 
Perquè és una pràctica de 

resistència no violenta 



PER  DECONSTRUIR EL DISCURS DE 

LA NECESSITAT DE LES GUERRES 



PER REBUTJAR EL DISCURS I ELS 

VALORS MILITARISTES I BEL·LICISTES 



PER OPOSAR-NOS AL DISCURS 

DE LA INEVITABILITAT DE 

LES GUERRES 



 





PER VISIBILITZAR LES ACCIONS DE 

LES DONES PER LA PAU 



PERQUÈ NO VOLEM 

QUE ELS NOSTRES 

IMPOSTOS  

SERVEIXIN PER MATAR 



Aquesta crisi no ha suposat retallades del militarisme i 

el control social, ja que hem començat 2013 amb uns 

pressupostos 'heretats' de l’any anterior.  

l nostre país la despesa militar no només no ha patit la 

retallada anunciada d'un 8%, sinó que no es correspon 

amb els 6.316.000 d'euros pressupostats com a despesa 

del Ministeri de Defensa. Es calcula que arriba a 18.000 

milions d'euros, dels quals més de 12.000 milions es 

troben "disfressats" en diverses partides d'altres 

ministeris 



Mentre les retallades són generalitzats en 
educació, sanitat o serveis socials,no 
només no es cancel·len programes 
d'inversions militars, sinó que fins i 
tot apareixen altres nous, com l'adquisició 
de la 5 ª Fragata F-100 o l'augment de la 
implicació en el programa 
del escut antimíssils. 



SABIES  QUE AMB 

AQUESTS DINERS 

ES PODRIEN 

CONSTRUIR  

100.894 VIVENDES  

DE 30 MILIONS? 



AMB AQUESTS DINERS 

ES PODRIEN 

CONSTRUIR 

12 ESCOLES DE  

9 LÍNIES D'INFANTIL I 

18 LÍNIES DE PRIMÀRIA 



PER AIXÒ VOLEN ELS 

NOSTRES DINERS? 

 



O PER AIXÒ? 

I AIXÒ PER QUÈ?

 



Les nostres propostes 

davant el militarisme  

i les guerres: 

 

 

 



Passen per enfortir  

les relacions entre les dones 

 





Passa per posar en primer 

terme la cura de les persones i 

de la vida 







Passa pel dret a decidir 

sobre el nostre cos. 

 



Passa per un nou concepte de 

seguretat sense exèrcits  

ni cap grup armat 

 



Passa per donar reconeixement al diàleg 
i les paraules per resoldre qualsevol 

conflicte 



Ara ja sabeu perquè cal fer 

l’objecció fiscal! 

 





PER QUÈ NECESSITEM 
130.000 SOLDATS???? 



NI UNA DONA  NI UN HOME 

NI UN EURO  PER A LES GUERRES 

 



 

   Aquest any destinarem els diners de  
l’objecció Fiscal a dinar suport a les dones 
palestines empresonades a les presons 
israelianes, en condicions molt difícils, per  
contribuir a la seva visibilitat i a la de tots els 
presos , per donar suport a les campanyes  
per la seva llibertat i per millorar les seves 
condicions. A través de l’associació  
 
Women's Organization for Political Prisoners  
(WOFPP  

pressupostos militars per 
projectes socials 
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Si 

 
Si us animeu a fer l’objecció fiscal cliqueu aquí per saber com es fa i si opteu per 
aquest projecte, podeu fer el vostre ingrés al compte de Dones x Dones: 

2100 - 0889 - 40 – 0200295130 

donesxdones@gmail.com 
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