COMUNICAT DE LA SECTORIAL DE PAU I DRETS HUMANS DE JOVES D’ESQUERRA
VERDA EN RELACIÓ A LA VENDA D’ARMES A ARABIA SAUDÍ

Aquest cap de setmana el Rei Felip VI ha viatjat a Aràbia Saudí per, entre d'altres, tancar la compra
per part d'aquest país de 5 corbetes militars espanyoles.
La bona relació entre aquests dos països, però, ve de lluny i s'estén a tots els àmbits: en els primers
anys de la transició Espanyola, la monarquia Saudí va prestar 100 milions de dòlars a la monarquia
espanyola (que no al Govern Espanyol), per cobrir totes les despeses que el nou règim estava
generant. Aquest préstec, que mai s'ha acreditat en què es va utilitzar, tampoc va ser mai retornat a la
monarquia Saudí. En els anys posteriors, la relació entre les dues monarquies va ser tant forta que,
quant el 2005 el rei Fahd va morí, Espanya va declarar un dia de dol oficial. Més recentment, Aràbia
Saudi va acordar la concessió de l'AVE de La Meca (un contracte amb un valor estimat de 7000
milions d'euros) a un Consorci espanyol després de la intervenció directa del Rei Juan Carlos I.
Tanmateix, cap d'aquestes bones relacions no s'entendria sense el bon enteniment armamentístic dels
dos països: el 2015 Aràbia Saudí va ser el segon mercat del material de defensa produït a Espanya
(exportacions per un valor de 556.664.815,00 euros, només superat pels 646.981.153,00 euros que es
va gastar Alemanya) i, al 2011, Espanya va continuar venent armes a Aràbia Saudí, a pesar que les
forces d'aquest país ja havien entrat a Bahrein per reprimir les revoltes ciutadanes.
Actualment, Espanya està venent 5 corbetes a Aràbia Saudí coneixedora que, molt probablement,
aquest material es destini a per cometre crims de guerra al Iemen, on hi ha un conflicte armat en el
que Aràbia Saudí és un actor principal (matant fins a141 civils l'any 2015).
I, justament aquesta probabilitat que les corbetes s'utilitzin per crims de guerra o per actes contraris
als Drets Humans provoca que la venta de les mateixes sigui il·legal:
De conformitat amb la Llei 53/2007, sobre control del comerç exterior de material de defensa i de
doble ús, qualsevol transferència de material de defensa, o altre material i tecnologia de doble ús, ha
d'obtenir una autorització. Aquesta autorització, que emet la Junta Interministerial Reguladora del
Comerç Exterior de Material de Defensa i de Doble Ús (JIMDDU), pot ser revocada si concorren una
sèrie de circumstàncies, entre les quals es pot trobar: (i) l'existència d'indicis racionals que el material
s'utilitzarà per accions que poden pertorbar la pau, l'estabilitat o la seguritat mundial o regional, o en
situacions de vulneració de drets humans; (ii) quan en el país que rebi els materials vulneri les
directrius del Codi de Conducta de la Unió Europa sobre Exportació d'Armes.
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Aquest codi, a la seva vegada, estableix 8 criteris en virtut dels quals es podrà denegar una llicència
de material de defensa. Entre aquests materials es pot trobar (i) el respecte als Drets Humans, anant
cas per cas en països en que es vulneren els drets humans però les armes no son objecte de repressió
interna; (ii) si existeix un risc manifest que les armes es puguin utilitzar per agredir un país veí.
Doncs bé, com ja s'ha vist, actualment no es pot garantir que les corbetes no seran objecte de crims de
guerra. Però és que, a més, tampoc es pot afirmar que Aràbia Saudí respecti els Drets Humans doncs,
com han declarat reiteradament les principals organitzacions pro-drets humans, aquest país vulnera,
reiterada i sistemàticament, els drets de les dones, de la llibertat d'expressió i és un dels principals
països on s'aplica la pena de mort de forma cruel i degradant.
Davant d'aquests fets, el govern central s'escuda en que l'Aràbia Saudí compleix amb les normes
internacionals sobre venta de material militar, així com està millorant en la protecció de Drets
Humans. Tanmateix, els fets indiquen el contrari. Amb la venta d'aquestes corbetes Espanya es fa
còmplice de les atrocitats que Aràbia Saudí comet al Iemen, i el Rei, un nou mercader de la mort.
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