
PER QUÈ FUGEN DE LA SEVA LLAR?

Efectivament, Espanya ven material militar a l'Aràbia Saudita. 

Però no és el Govern espanyol el que ho fa, sinó les empreses 

espanyoles. Tan sols en l'últim any, aquestes han exportat ma-

terial de defensa a l'Aràbia Saudita per valor de 116 milions 

d'euros, segons la Secretaria d'Estat de Comerç. És més, Espan-

ya és el setè país en la venda mundial d'armes entre 2012 i 

2016 (SIPRI). El que les empreses espanyoles venen al país 

aràbic és, sobretot, avions de reabastiment en vol, recanvis per 

a aeronaus de transport, granades, munició d'artilleria ..., tal 

com s’estableix en el balanç anual de comerç. En total, i des de 

l'any 2010, les empreses espanyoles han exportat armes per 

valor de 20.000 milions d'euros. En l'últim any 2016, la xifra va 

ascendir a 4.051.000 d'euros. Espanya no només ven armes a 

l'Aràbia Saudita; de fet, el seu principal client són els països de 

l'OTAN, amb exportacions per valor de 2.511,7 milions d'euros 

en l'últim any.

ESPANYA I LA VENTA D’ARMES

60 milions de persones s’han vist forçades a abandonar 
la seva llar a causa de persecucions, conflictes armats, 
violència generalitzada o la violació dels Drets Humans. 

Es tracta de la major xifra mai registrada.

La pobresa i l’exclusió social és una de les principals 

causes de la migració. Milions de persones es traslladen 

cada dia per raons econòmiques, tant dintre del propi 

país, quan una persona o família decideix traslladar-se 

d’un poble a una ciutat, com quan opten per marxar a un 

altre país.

Sequeres, inundacions i ciclons recurrents i impredicti-

bles posen en risc la supervivència de milions de perso-

nes als països més pobres. El canvi climàtic és un dels 

molts  factors que provoquen desplaçaments, especial-

ment a l’Àfrica subsahariana. 

Un dels papers fonamentals del nostre militarisme, tan actiu en operacions a l'exterior és pro-

moure la indústria militar, una font de grans beneficis per a unes poques empreses, accionis-

tes, bancs i fons d'inversió que participen d'aquesta ingent activitat. Es participa a nivell polític, 

amb constants viatges de ministres, del propi President de Govern i del mateix Rei i una àmplia 

acció diplomàtica a l'efecte, així com amb la constitució i desenvolupament d'unes empreses 

públiques d'ajuda a la venda d'armes. Segons els nostres polítics, la venda d'armes és un des-

envolupament necessari per poder tenir una indústria forta que ens permeti la seva sostenibi-

litat i dotar-nos de les armes que necessitem de forma autònoma, sense dependre de tercers. 

El sector industrial tot i donar molts beneficis als seus amos, ofereix només 20.000 llocs de tre-

ball reals, molt per sota del desenvolupament potencial d'altres sectors de major qualitat de 

desenvolupament humà, com pot ser el de les energies renovables, l'educació, la sanitat o la 

investigació científica centrada en resoldre problemes humans essencials.

L’armamentisme és la doctrina política que defensa l’increment progressiu del nombre i la 

qualitat de les armes que posseeix un país. Les armes lleugeres són les responsables del 90% 

de les morts a les guerres del Tercer món; un negoci que mou cada any 70.000 milions de 

dòlars. 

Una guerra és un conflicte social en el que dos o més grups humans relativament massius 

(principalment tribus, societats o nacions) s’enfronten de manera violenta mediant l’ús d’ar-

mes de tot tipus, normalment com a resultat la mort, col·lectiva o individual, i grans danys ma-

terials. 
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Més de 5000 nens, de tot el món, estan sent diàriament part dels conflictes armats. Molts d'ells 

són capaços de escapar-se de la violència juntament amb les seves famílies, però molts altres 

poden córrer la mateixa sort que els seus éssers estimats i trobar-se sols en una situació ame-

naçant. Entre aquests, alguns seran reclutats per grups armats. En tant que alguns d'ells han 

estat segrestats i separats a la força de les seves famílies, altres s'han vist en la necessitat de 

fer-ho per voluntat pròpia com a resultat de l'exclusió social, de famílies desintegrades, o des-

prés d'haver estat testimonis d'atrocitats. Tant les nenes com els nens menors de 15 anys són 

usats com una eina barata de guerra, exposats a abussos sexuals i també a l'explotació. Les 

dones, acostumen a emportar-se la pitjor part de moltes de les conseqüències dels conflictes 

bèl·lics. Durant aquests, pateixen abusos sexuals, reben una educació lamentable i són obliga-

des a casar-se i tenir fills molt joves i en contra de la seva voluntat. Tot i el fort enfocament in-

ternacional en la prevenció i detecció de la participació activa dels nens en la guerra i de les 

continues violacions de drets de les dones, encara hi ha un llarg camí per recórrer. I al mateix 

temps, el treball per ajudar els nens i les dones, posar-los fora de perill, proveir-los seguretat, 

educació, rehabilitació i xarxes socials representa un esforç molt important i complex. 

CAUSES DE LA FUGIDA DE REFUGIATS

LA DONA I LA INFÀNCIA

QUÈ ÉS UNA GUERRA?

QUÈ ÉS L’ARMAMENTISME?

COM CONTRIBUÏM EN CONFLICTES BÈL·LICS?


