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Solidaris

Armes sota control
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PALMA L’entrada en vigor de la Llei
de comerç d’armes (Llei 53/2007)
ha suposat un avanç en el control
de les exportacions d’armament a
l’Estat espanyol. Tot i això, es conti-
nuenproduintcertesdeficiències.

Un estudi elaborat per Amnistia
Internacional, la Fundació per la
Pau,Greenpeacei IntermónOxfam
sobre les estadístiques oficials de
transferències d’armes el 2008
“confirma” que l’Estat exporta ma-
terial a zones on es pot contribuir a
cometre “violacions dels drets hu-
mans”. Segons les entitats, el Go-
vern continua sense facilitar “infor-
mació precisa” sobre els criteris
quehanpermèsautoritzarexporta-
cions a països on es registren o
poden registrar-se conflictes, com
és el cas de Colòmbia, Israel i Sri
Lanka.

Uninformeamblesdarreresesta-
dístiques presentades al Parlament
durantel2008revelaqueesvanfer

transferències de defensa per valor
de 1.000 milions d’euros, cosa que
situa l’Estat espanyol en el sisè lloc
del rànquing d’exportacions arma-
mentístiques.

Detotamanera,esdetectaundes-
ajustamententre lesoperacionsau-
toritzadesi lesrealmentefectuades.
Siesmirenlesdades, l’Estatautorit-
zà transferències per valor de
3.000milionsd’euros,gairebéeltri-
ple de les operacions materialitza-

des. Comexplicaa dBalears Alber-
to Estévez, responsable d’Amnistia
Internacional, cal esmenar aques-
tes “deficiències”. “En primer lloc,
estam molt preocupats per la
venda d’armes a països on poden
cometre’s violacions dels drets hu-
mans”.“El fetésqueenmoltscasos
espot incomplir l’article8dela llei ,
ja que les garanties d’utilització de
l’armament en aquests països no
són les idònies. Hi ha una aplicació
laxadelscriteris”,asseguraEstévez.

Un segon punt a millorar, segons
lesorganitzacions,téaveureambla
informacióqueofereixelGovernal
Parlament. “No hi ha un control
efectiu per part del Parlament
sobreels tipusdeproductesquees
venen. Per exemple, EUA té prohi-
bitexportararmamentaunitats de
l’exèrcitqueestiguinacusadesdevi-
olar els drets humans, fet que a
l’Estatespanyolnoocorre”, indica.

La comparació del registre de du-
anes amb les dades és un altre fac-
torpreocupant.SegonsEstévez,“hi
ha un desfasament entre el que es

Un estudi elaborat per Amnistia Internacional, la Fundació per la
Pau, Oxfam i Greenpeace revela que l’Estat exporta armament
a zones on es poden cometre violacions dels drets humans

Des de fa anys, entitats i ONG, com Amnistia Internacional, tenen en marxa campanyes per aconseguir un control efectiu de la venda d’armes de foc.

La manca d’un criteri
ferm de verificació
d’ús és un factor
de preocupació
per les entitats

Tot i això, la llei de
comerç d’armes ha
suposat una passa
important en el
control efectiu



I ARA > ESTAT I MÓN I ECONOMIA I TENDÈNCIES I HORITZONS 272I IDIARI DE BALEARS
DIJOUS, 5 DE NOVEMBRE DEL 2009

El reportatge d’aquestes pàgi-
nes suscitarà, amb molta pro-
babilitat, un comentari com:
“Això del comerç internacional
d’armes és una vergonya, però
jo... què puc fer-hi?”. I ho en-
tenc. Perquè és fàcil incorporar
criteris ètics en l’àmbit, per
exemple, de les compres d’ali-
ments: la publicitat alternativa
ha aconseguit difondre que
aquesta marca o aquella altra
explota els productors d’algun
país del sud, i la tria responsa-
ble no resulta complicada.
Però, armes? Quina relació
tenim qualsevol de nosaltres
amb la indústria armamentis-
ta? Doncs sí, molta, i molt més
directa de la que ens podríem
arribar a pensar. I no costa gens
trobar informació detallada i fi-
able que ens farà arrufar les ce-
lles. Amb deu minutets de visi-
ta a la web del Centre dels d’Es-
tudis per la Pau –una opció
entre tantes–, tindrem els noms
i llinatges de l’entramat espa-
nyol dedicat a la producció i co-
mercialització d’armes destina-
des a conflictes que ens remo-
uen les entranyes.

Últimament, alguns activistes
s’han presentat a les juntes
d’accionistes de grans bancs
que destinen una part molt re-
llevant de les seves inversions a
la indústria bèl·lica. Els activis-
tes demanen un canvi de
rumb. En algun cas, la seva in-
tervenció ha servit perquè acci-
onistes minoritaris obrissin els
ulls a una realitat que desconei-
xien. I vostè i jo, just amb una
mica d’informació, la propera
vegada que anem al supermer-
cat, o quan haguem de canviar
de cotxe, o en haver de triar un
electrodomèstic, podríem per-
fectament excloure les mar-
ques tacades de sang. Podem
trobar mil raons per evitar
aquesta confrontació amb els
nostres hàbits de consum. En
qualsevol cas, la decisió de
mirar cap a una altra banda o
assumir la responsabilitat del
granet d’arena, és ben nostra.•

www.miquelmaria.cat
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Mirar, o no,
cap a una
altra banda

declara a la duana i les xifres que fa
públiques l’Executiu”.

Un quart aspecte a corregir està
relacionat amb els mecanismes de
verificació. Són els casos del Sene-
gal i de Sri Lanka i Ghana, en què
“se sap poc” on va a parar l’arma-
ment. “En la guerra de Sri Lanka
s’ha venut una quantitat molt im-
portantd’armesenmigdelconflicte
obert. A Ghana, per exemple, les
armes venudes s’exporten cap a al-
tres països com el Níger, sense
poder tenir control sobre això en
un escenari que no és per tirar
coets. El mateix passa en l’exporta-
ció de material per a ús policíac a
Veneçuela, on no es tenen garanti-
es que l’ús que se’n farà serà el cor-
recte”.

Davant això, les organitzacions
“reclamen” al Govern central el ri-
gorós compliment de la legislació,

de la normativa europea i de les
obligacions de l’Estat en virtut del
dret internacionala l’horad’autorit-
zar o denegar llicències d’exporta-
ció de material de defensa i de
dobleús.

Avanços
Tot i lesmancances, lesorganitzaci-
onsvaloren positivamentelcontrol
parlamentari de les dades i les por-
tes obertes per la nova legislació.
“La nova llei ha suposat un avanç
significatiu”,asseguraEstévez,alho-
ra que reconeix la importància de
donar informació al Congrés. “El
comerç pot ser sotmès a control i,
enespecial, lesarmesdecaça”,afir-
ma. Aquest darrer punt és un dels
mésdestacats,perquèfinsaranoes
facilitavenelscomptesdelesexpor-
tacions en armes d’ús recreatiu.
“Les campanyes engegades a favor
delcontrold’armes començarenel
1994. En aquella època, això era un
somni i ara, 13 anys després, s’ha
aconseguit una llei”, remarca. Els
canvis són positius, però cal vetlar
perquè els controls encara siguin
millors imésefectius.•

Els detalls

>>

Armes de caça i munició
Les entitats reclamen a l’Estat un
major control de les exportacions
de material de caça, tir esportiu i
municions a països de l’Àfrica
subsahariana, principalment a
Ghana, on Espanya vengué 2,8 mi-
lions d’euros de munició de caça.•

Sisè país
Segons les dades facilitades pel Mi-
nisteri de Defensa, l’Estat espanyol
autoritzà el 2008 exportacions per
3.000 milions d’euros. Això situa
Espanya en el sisè exportador
mundial, per darrere EUA, Rússia,
Alemanya, França i Regne Unit.•

“Falta informació sobre
el tipus d’armes que
es comercialitzen.
L’aplicació dels criteris
és laxa en molts casos”
ALBERTO ESTÉVEZ
Responsable d’Amnistia Internacional

••• Després d’anys de lluites, de
debats i sortides en fals, l’ONU
acordà la setmana passada la crea-
ció d’un tractat d’armes “ferm i
sòlid”. Del que es tracta és d’esta-
blir unes regles de joc unitàries
per a tots els països que permetin
controlar les transferències inter-
nacionals d’armes convencionals.

EUA, França, Alemanya i el
Regne Unit, principals exporta-
dors, hi estan a favor. Rússia i la
Xina, tot i no estar-hi d’acord,
també hi participen. L’únic vot ne-
gatiu fou el de Zimbabue. Per les
organitzacions i entitats socials,
aquesta és una molt bona notícia.

Efecte Obama
Molts analistes i observadors inter-
nacionals atribueixen bona part
de l’èxit de la resolució al gir de 180
graus efectuat en aquesta matèria
pel president dels EUA, Barack
Obama. Durant els seus mandats,
Bush s’hi mostrà en contra. Ara

s’obren dos anys de negociacions
per tal d’establir unes regles de joc
comunes. És una primera passa
no exempta de perills. Alberto Es-
tévez, responsable d’Amnistia In-
ternacional, participà recentment
a Nova York en una comissió per
definir el posicionament i l’estratè-
gia de les organitzacions davant
les negociacions de l’ONU. “En un
marc de globalització, calen lleis
globals. Cal que tots els països ju-
guin a la mateixa lliga”, assevera.

De fet, les organitzacions recla-
men que els acords siguin real-
ment efectius i unitaris. “Cal intro-

duir el que nosaltres anomenam la
regla d’or: la prohibició d’exportar
armament a zones on es puguin vi-
olar els drets humans”.

Els activistes han expressat, a
més, les seves reserves sobre el
procediment previst per la confe-
rència de l’ONU, que podria donar
a cada estat el dret de vet sobre les
decisions definitives.

Les entitats hi reclamen, així ma-
teix, una major implicació de la
Unió Europea, i des dels col·lectius
de l’Estat espanyol s’exigeix “més
intervenció del Govern per liderar
aquest procés”.• M.R.

L’ONU ha aprovat una resolució que obre
un marc de negociació per intentar arribar
a una legislació comuna

EUA, França i Alemanya en són promotors.
Rússia i la Xina, tot i no estar-hi d’acord,
seran membres actius del procés

Els principals països exportadors
prometen un tractat internacional

LA VIDA DE LES ARMES Les armes de foc tenen una vida molt perdurable. El problema de no
existir un tractat internacional és que moltes de les exportacions d’armes curtes i fusells poden
acabar amb tràfic il·legal en zones on es produeixen conflictes. N’hi ha prou de veure la imatge
d’aquests milers i milers d’armes confiscades a Kenya i destruïdes per les autoritats.•

2,1 milions de morts
Segons l’informe de la coalició
d’ONG, més de 2,1 milions de per-
sones han mort a causa de les
armes de foc en els tres anys que
la comunitat internacional fa que
considera iniciar les negociacions
del tractat conjunt.•


