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Dies d’acció global per la reducció de la despesa militar 

El món va gastar 1,92 bilions de dòlars a l’àmbit militar el 2019, un augment del 3,6% respecte 

a l’any anterior i la xifra més alta des del final de la Guerra Freda. Les cada vegada majors 

capacitats militars dels nostres governants, en nom de la seguretat nacional, han demostrat ser 

completament inservibles per defensar a la població enfront de la pandèmia de la COVID-19, i 

tampoc poden mantenir-nos fora de perill enfront altres emergències globals com el canvi 

climàtic. A més a més, com poden testificar les víctimes de les guerres d’Afganistan, Iraq, Síria, 

Iemen i molts altres països, lluny de resoldre els conflictes, el militarisme només els agreuja.   

El nivell actual de despesa militar no només no proporciona una veritable seguretat, sinó que de 

fet, obstaculitza qualsevol solució justa i global als problemes que reclamen amb urgència la 

nostra atenció. De fet, el poder militar amb el qual els nostres governants estan tan 

compromesos contribueix a crear i mantenir les mateixes emergències, tensions i injustícies de 

les quals se suposa que aquests protegeixen a les seves poblacions.  

Per tant, exigim que els governs de tot el món redueixin dràsticament les seves despeses 

militars, especialment aquells que representen la major part de la despesa total mundial, i que 

reassignin els recursos alliberats a sectors orientats a la seguretat humana i comuna, 

especialment per fer front a la pandèmia de coronavirus i al col·lapse eco-social al que ens 

enfrontem. 

És el moment de reajustar les nostres prioritats com a societat i d’adoptar un nou paradigma de 

defensa i seguretat que situï les necessitats humanes i mediambientals en el centre de les 

polítiques i els pressupostos. 

Hem de deixar d’invertir en allò militar si el que volem és defensar a les persones i al planeta 

 

Uneix-te a nosaltres en el període d’acció de GDAMS del 10 d’Abril al 17 de Maig! 

 

 

 

 

 

 


