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CPTI har följande innehåll på sin hemsida:
• De skriftliga och muntliga uttalandena
om samvetsgrundad vägran till
militärbeskattningen som avgetts
vid FN:s Kommission om Mänskiga
Rättigheter.
• Nyheter från vårt
undersökningsprojekt om
lagstiftningen
• Länkar till kampanjgrupper för
lagstiftningar.
• Länkar till andra grupper som stödjer
vapenvägran.
• Rapporter från konferenser
• AVSKRIFTER från:
-Informationsprogram
-Juridiska dokument
-Offentliga uttalanden
-Pedagogiska resurser
-Lagtexter
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Betala skatt för fred – ej för krig!

”Inom ramen för rätten att
befrias från delaktighet i alla
former av dråp,
kräver vi ett fullständigt,
lagstiftat erkännande
av vapenvägrarnas rättigheter.”
Ur: Millennieforumets Förklaring och
Handlingsplan. Maj 2000

Den mänskliga rättigheten att inte finansiera krig...
...och den mänskliga plikten att betala för fred.
HISTORIK
Conscience and Peace Tax International
(CPTI) grundades 1994 för att uppnå dels
erkännandet av rätten att samvetsenligt vägra
betala krigsskatter, dels omdirigeringen av
militärutgifterna till fredliga, icke-militära
ändamål.

Förenta Nationerna erkänner vapenvägran
på samvetsgrund som en mänsklig rättighet
härledd ur ”friheten till åsikt, samvete och
religion” (Art. 18, Förklaringen om de
Universella mänskliga rättigheterna, 1948).
CPTI verkar för att få detta FN:s erkännande
att lika väl omfatta den samvetsgrundade
vapenvägran till krigsfinansiering som
skattebetalare.
I vissa länder finns det redan idag
kampanjorganisationer som verkar för att
erhålla de juridiska möjligheter som tillvaratar
rätten att vägra militärbeskattningen. Dessa
organisationer möts vartannat år vid
den Internationella Konferensen
om Krigsskattevägran och
Fredsskattekampanjer.
Hittills har dessa konferenser
hållits i Västtyskland (’86),
Nederländerna (’88), Italien
(’90), Belgien (’92 och ’04),
Spanien (’94) Storbritannien
(’96 och ‘08), Indien (’98), USA
(’00) och Tyskland (’02 och ’06).

VERKSAMHETER
CPTI är registrerad i Belgien som internationell ickestatlig organisation med
internationellt tillsatt styrelse dess Medlemsförsamling hålls i samband med
den Internationella Konferensens sammankomst.
CPTI arrangerar informationsprogram om vapenvägran för icke-statliga
organisationer (NGO:s), FN-organ och andra internationella organisationer
genom samverkan eller gemensamt uppdrag.
CPTI innehar Särskild-rådgivarstatus vid FN:s Ekonomiska och Sociala
Råd (ECOSOC). Den är även medlem av Conference of Non-governmental
Organizations in Consultative Status (CONGO) och dess Komitté om
Religions- och åsiktsfrihet. Den har också grundat Arbetsgruppen om
Vapenvägran på samvetsgrund – en underavdelning av NGO-kommittén
om Mänskliga Rättigheter.
CPTI deltog vid Millenieforumet och har under flera år spelat en aktiv roll
vid FN-kommissionen om Mänskliga Rättigheter – genom att avge muntliga
och skriftliga utlåtanden samt genom att sammankalla till parallellt hållna
evenemang om ämnet vapenvägran på samvetsgrund.
CPTI har inlett en undersökning om hur olika stater
behandlar samvetsvägrare till militärbeskattningen. För
detta ändamål dokumenterar CPTI vittnesbörden om
krigsskattevägrarnas erfarenheter av förhandlingar
med sina skattemyndigheter och domstolar.
FN:s Högkommissarie för de Mänskliga Rättigheterna
har uppmanat stater och NGO:s att ge exempel på bästa
praxis angående erkännandet av allas rätt att tillkännage
sitt samvetsgrundade förbehåll mot militärtjänsten. CPTI
har manat till besvarandet av detta upprop och har själv redan
presenterat ett utlåtande om bästa praxis beträffande samvetsvägran
till militärbeskattningen.

VITTNESBÖRD
”Om jag nämner att jag är kvinna...är det just detta faktum som
stärker min samvetskonflikt. Visst, tvingas jag inte att tjänstgöra
med vapen - något jag betraktar som logiskt, eftersom att föda
barn och samtidigt bli tvungen att döda vore schizofrent och
skulle orsaka sjukdom, men för detta kompenserar jag med mina
skattepengar – som jag tvingas betala mot min vilja.”
- Christa Voigt, vid ett muntligt förhör vid Bundesfinanzhof,
Federala Skattedomstolen, München.
”Jag är numera engagerad i spridningen av idén om
samvetsgrundad skattevägran mot militärutgifterna i Japan. För
mig är denna idé baserad på begrundandet av mina erfarenheter
av atombomben. Den är också baserad på mitt möte efter
kriget med en amerikansk vapenvägrare. Idag, när stridsflyg
och bombplan - samt kärnladdningar och andra vapen - kan
anskaffas för pengar, finns det samtidigt miljarder människor
på jorden som svälter utan att kunna köpa mark för att odla mat
för att stilla sin hunger.”
- Susumu Ishitani, överlevare av atomben i Nagasaki.
”Fredskyrkorna upplever det som smärtsamt hur våra statliga
institutioner tjänar som indrivare av skattemedel för krig och
krigsskapande ändamål. Vi vädjar om ett slut på det vi anser vara
regeringens förtryckande intrassling i utövningen av vår tro.”
- Ur ett vittnesmål till USA-kongressen framfört av
Fredskyrkorna – Kväkare, mennoniter och Brödrakyrkan,
maj 1992.

