Ajuntament de Mataró

Declaració Institucional que presenta el Grup Municipal de la CUP per reprovar la
implicació de l’Estat espanyol en la venda d’armes a les monarquies del Golf Pèrsic
Els atacs terroristes a Barcelona i Cambrils, reivindicats per l’autoanomenat Estat Islàmic,
han pretès destruir, sense èxit, les bases de la convivència democràtica i la diversitat de la
societat catalana.
La gravetat dels fets ocorreguts obliguen a preguntar-nos qui finança i qui propaga el
fanatisme religiós que ha motivat els atemptats. En aquest sentit, tots els experts
assenyalen que les monarquies del Golf Pèrsic, principalment Aràbia Saudita i Qatar, són
el bressol de fanatisme religiós islàmic de caràcter totalitari. Aquestes monarquies són les
que nodreixen ideològicament i materialment el gihadisme, tal com expliquen els informes
de The Henry Jackson Society 1.
L’Aràbia Saudita és la principal finançadora de la difusió del wahhabisme, que és la base
ideològica d’Estat Islàmic. Aràbia Saudita finança mesquites i escoles alcoràniques arreu
del món, també entre les comunitats musulmanes europees, perquè facin difusió del seu
ideari religiós extremista. A més de finançar el gihadisme, Aràbia Saudita està darrere de la
guerra fratricida del Iemen i, tal com denuncia Amnistia Internacional 2, el règim saudita
margina i vulnera sistemàticament les llibertats de les dones, minories religioses (xiïtes),
persones LGBTI, opositors, etc.
Des d’un punt vista ètic i democràtic, és urgent repensar les relacions diplomàtiques
internacionals en aquest àmbit geopolític. Alhora, cal denunciar les entitats esportives del
nostre país que es prestin a fer propaganda d’aquests règims (tal com va succeir amb el
FC Barcelona amb el vergonyós patrocini de Qatar Foundation).
I, per la seva significació política, considerem que cal reprovar públicament els estrets
vincles existents entre la monarquia espanyola i la saudita, que són a l’origen de l’enorme
fortuna acumulada per l’anterior rei d’Espanya, Joan Carles I, així com també la implicació
del rei Felipe VI en els negocis de venda d’armes.
La venda d’armament al règim saudita no és cap novetat. Segons els informes del govern
espanyol3, entre el 2014 i el 2016 les vendes d’armes espanyoles a l’Aràbia Saudita ha
pujat a 900 milions d’euros.
Precisament, seguint la tendència dels últims anys, el 14 de gener de 2017, el rei Felipe
VI, va viatjar a Aràbia Saudita, encapçalant una representació d’empreses de l’IBEX 354,
que va servir per tancar un acord de venda de cinc corbetes de guerra per un import de
2.000 milions d’euros a favor de Navantia, empresa militar de titularitat estatal.
1 http://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2017/07/Foreign-Funded-Islamist-Extremism-final.pdf
2 https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/arabia-saudi/
3

http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/estadisticas-informes/PDF/INFORMEESTADÍSTICAS2016.pdf

4 http://www.lamarea.com/2017/01/16/las-empresas-que-viajaron-con-felipe-vi-a-arabia-saudi/
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Des del Grup Municipal de la CUP considerem necessari que relacions polítiques i
econòmiques internacionals es fonamentin en criteris ètics, en la salvaguarda de la
democràcia, els drets humans i la preservació de la pau. Per això, considerem
inacceptable que l’Estat espanyol sigui un dels principals proveïdors d’armes de les
monarquies del Golf Pèrsic. En aquest sentit proposem a la Junta de Portaveus de
l’Ajuntament de Mataró els ACORDS següents:
1. Reprovar el rei Felipe VI i el govern espanyol per haver col·laborat en la venda
d’armes a les monarquies del Golf Pèrsic que, com en el cas d’Aràbia Saudita,
estan estretament relacionades amb la vulneració dels drets humans, el
finançament i la propagació ideològica del fanatisme religiós que dóna cobertura a
organitzacions terroristes com Estat Islàmic.

2. Traslladar aquest acord a la Casa Reial Espanyola, al Govern espanyol i al Govern
de la Generalitat de Catalunya.

Juli Cuéllar Gisbert
Regidor portaveu del Grup Municipal de la CUP
Mataró, 23 d’agost de 2017
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