














Defensa
Servizos sociais e 
promoción social



CARTA MUNDIAL DAS CARTA MUNDIAL DAS 
MULLERES MULLERES 

PARA A PARA A 
HUMANIDADHUMANIDADEE

Todos os seres humanos viven nun mundo Todos os seres humanos viven nun mundo 
de paz. de paz. 

A paz resulta en particular da igualdade A paz resulta en particular da igualdade 
entre os sexos, da igualdade social, entre os sexos, da igualdade social, 
económica, política, xurídica e cultural, do económica, política, xurídica e cultural, do 
respeito aos diretios, da erradicación da respeito aos diretios, da erradicación da 
pobreza que asegure a todas e a todos pobreza que asegure a todas e a todos 
unha vida digna, exenta de violencia, onde unha vida digna, exenta de violencia, onde 
cada persoa ten un traballo e recursos cada persoa ten un traballo e recursos 
suficientes para alimentarse, ter vivenda, suficientes para alimentarse, ter vivenda, 
vestirse, instruirse, estar protexida vestirse, instruirse, estar protexida 
durante a vellez, ter acceso aos coidados durante a vellez, ter acceso aos coidados 
necesarios.necesarios.



    , Todas as formas de dominación    , Todas as formas de dominación

     de explotación e de exclusión     de explotación e de exclusión

     de parte dunha persoa sobre     de parte dunha persoa sobre

,    , outra dun grupo sobre outro,    , outra dun grupo sobre outro

    dunha minoría sobre unha    dunha minoría sobre unha

,    maioría dunha maioría sobre,    maioría dunha maioría sobre

 ,   unha minoría dunha nación ,   unha minoría dunha nación

 ,  . sobre outra están rexeitadas ,  . sobre outra están rexeitadas



Todos os seres Todos os seres 
humanos teñen o humanos teñen o 
direito de viver nun direito de viver nun 
mundo sen guerra e mundo sen guerra e 
sen conflictos armados, sen conflictos armados, 
sen ocupación sen ocupación 
estranxeira nen bases estranxeira nen bases 
militares. Ningúen ten militares. Ningúen ten 
dereito sobre a vida ou dereito sobre a vida ou 
morte das persoas ou morte das persoas ou 
dos pobos.dos pobos.



Máis de 200.000 Máis de 200.000 
mulleres foron violadas mulleres foron violadas 

na República na República 
Democrática do Congo  Democrática do Congo  
durante os 14 anos que durante os 14 anos que 

dura o conflicto.dura o conflicto.



✗Nengún costume, tradición, ideoloxía, Nengún costume, tradición, ideoloxía, 
relixión, sistema económico nen relixión, sistema económico nen 
político xustifican as violencias.político xustifican as violencias.
✗Os conflictos armados ou non entre os Os conflictos armados ou non entre os 
paises comunidades ou povos son paises comunidades ou povos son 
resoltos pola negociación que permite resoltos pola negociación que permite 
encontrar solucións pacíficas, xustas e encontrar solucións pacíficas, xustas e 
equitativas a nivel nacional, rexional e equitativas a nivel nacional, rexional e 
internacioninternacional.



Avión de combate 
EF-200

Avión de transporte A 
400M

Helicópteros de 
combate Tigre

Fragatas F-100 Blindados Leopard

Submarinos S-80 Obús remolcado 
155/52 mm

Misís Taurus Misís Iris-T Misís contra carro 
Spike

Helicópteros 
multipropósito

Buque transporte militar 
e desembarco BAC, 

BAM, LCM

Misís Mistral,ESSM, 
Standar e torpedos MK-46 

Helicópteros 
transporte NH-90

Armas lixeiras

Vehículos de 
transporte

Municións e 
explosivos

Modernización avións 
militares F-18, C-15, 

CN-235

Comunicacións, sistemas 
de mando e guerra 

electrónica

Vehículos blindados e 
material de artillería 
(exército de terra)

Coprodución 
estratéxica (OTAN)

Infraestructuras e 
instalacións

Outros investimentos 
non especificados

Investimentos 
organismos autónomos 

de defensa

I+D militar do 
Ministerio de 

Defensa e industria 

974,62

TOTAL INVESTIMENTOS MILITARES: 

2.006,72 MILLÓNS DE EUROS

= 421.910 PENSIÓNS MÍNIMAS DURANTE UN ANO

23,61 7,76

12,28 2,17

9,93

33,26123,1422,44

55,270,20 0,26

0,19 1,12 87,50 0,21 0,20

15,59
0,16 47,60 0,220,24

7,76 22,44

115,80 259,33 189,29



A declaración do Milenio foi aprobada por 189 países e asinada por A declaración do Milenio foi aprobada por 189 países e asinada por 
147 xefes de estado e de goberno no cumio do milenio das nacións 147 xefes de estado e de goberno no cumio do milenio das nacións 

unidas en setembro do ano 2000unidas en setembro do ano 2000..

OBXECTIVOS DO MILENIOOBXECTIVOS DO MILENIO
Erradicar a pobreza extrema e a fameErradicar a pobreza extrema e a fame

Lograr o ensino primario universalLograr o ensino primario universal
Promover a igualdade entre os xéneros e a Promover a igualdade entre os xéneros e a 

autonomía da mullerautonomía da muller
Reducir a mortalidade infantilReducir a mortalidade infantil

Mellorar a saúde maternaMellorar a saúde materna
Combater o sida, o paludismo e outras Combater o sida, o paludismo e outras 

enfermedadesenfermedades
Garantir a sostenibilidade do medio Garantir a sostenibilidade do medio 

ambienteambiente
Fomentar unha asociación mundial para o Fomentar unha asociación mundial para o 

desenvolvimentodesenvolvimento



Os confltos armados 
ou non entre os 
paises, comunidades 
ou pobos son 
resoltos pola 
negociación que 
permite atopar 
solucións pacíficas, 
xustas e equitativas 
a nivel nacional, 
rexional ou 
internacional



En Colombia morreron 
1.608 mulleres 
durante os últimos 
cinco anos por mor do 
conflicto armado e a 
violencia sociopolítica . 
Mentres 233 mulleres 
morreron en medio de 
combates armados, 
1.319 faleceron por 
execución extraxudicial 
e homicidio político 
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