Ple ordinari
18 de desembre de 2018
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

13.5. Moció del grup municipals UM9-CUP per instar el govern espanyol que cessi de
vendre armes a l’Aràbia saudita.
L'atroç assassinat del periodista saudita, exiliat als Estats Units, Jamal Khashoggi, en el
consolat de l'Aràbia Saudita a lstambul, és el darrer exponent conegut de les flagrants
violacions dels drets humans que camet constantment el govern de l'Aràbia Saudita.
D'acord amb l'lndex de Democràcia de The Economist, el govern de l’Aràbia Saudita és el setè
règim més autoritari entre els 167 països avaluats. Aràbia Saudita és una monarquia absoluta,
un règim antidemocràtic que vulnera la majoria de drets humans, començant pel més
important de tots, el dret a la vida.
Aràbia Saudita és el tercer país del món que compleix més penes de mort: entre 1985 i 2016
van ser executades (per decapitació pública) més de 2.000 persones, algunes condemnades
per ser homosexuals. L'informe del 2016 d'Amnistia Internacional afirmava textualment que, a
l’Aràbia Saudita, "la tortura i altres maltractaments sota custodia segueixen sent habituals,
especialment durant l'interrogatori", i afegia que moltes de les confessions forçades han servit
per condemnar desenes de persones a pena de mort, "fins i tot en casos de delictes no violents
i per a persones condemnades per presumptes delictes comesos quan eren menors d'edat".
Però les principals víctimes del règim saudita dia rere dia són, una vagada més, les dones. Per
desplaçar-se, per llogar un pis, per obrir un compte al banc, per treballar de manera
remunerada, la dona saudita ha de tenir el consentiment i anar acompanyada d'un home que li
fa de tutor (pare, marit, germà gran...). Des del desembre del 2015, les dones saudites poden
votar i ser votades en les eleccions municipals, les úniques permeses al país; però fins i tot això
ho han de fer amb el consentiment d'un home i acompanyades per ell.
Es dona també la circumstancia que aquest 28 d'octubre cinc activistes pro drets humans, que
porten ja dos anys en presó preventiva, acusats de cantar cançons hostils al regim i participar
en protestes a la regió de Qatif, s'enfronten en un judici a la pena de mort que demana la
fiscalia; entre elles lsraa-al- Ghomgham, una dona activista xiïta que denunciava la
discriminació sistemàtica a la qual s'enfronten els ciutadans xiïtes saudites en un país de
majoria sunnita. lsraa-al-Ghomgham podria ser la primera dona en risc de ser decapitada en
públic.
Si tot això forma part de la política interior de l’Aràbia Saudita, en política exterior hem de
referir-nos al seu suport a grups jihadistes i salafistes, així com a la seva intervenció militar al
Iemen, encapçalant una coalició d'estats àrabs que dona suport a un dels bàndols d'una guerra
civil sagnant. Des de finals de març de 2015 fins a finals de juliol de 2018, aquesta coalició
havia dut a terme més de 18.000 bombardejos amb armes subministrades per diferents països
i havia comés desenes de presumptes crims de guerra. Es calcula que un terç dels
bombardejos han atacat. població civil que es trobava a escales, hospitals, mesquites,
fabriques, mercats, casaments i funerals. El darrer cas que va sacsejar l'opinió pública
internacional va tenir lloc el passat 9 d'agost quan aquesta coalició va efectuar un atac aeri
contra un vehicle escolar en un mercat a Dhayan, una localitat del nord del Yemen, i va matar
51 persones, entre elles més de 40 infants.
Per tot això, l'informe d'agost d'enguany del Consell de Drets Humans de l'ONU recomanava a
la comunitat internacional "abstenir-se de subministrar armes que podrien ser utilitzades en el
conflicte del Iemen", un conflicte que l'ONU ha qualificat com la més greu catàstrofe
humanitària actual, ja que ha provocat que, en un país de 29,3 milions de persones, a l'abril
d'aquest any hi hagués més de 22 milions que necessitaven ajuda humanitària, fruit de la
guerra i del bloqueig naval que imposa Aràbia. També el Parlament europeu ha aprovat ja tres
crides perquè la Unió Europea imposi un embargament d'armes vinculant sobre Aràbia Saudita.
Estats com Noruega, Grècia, Finlàndia, Suècia, Bèlgica i Alemanya ja han restringit o suspès
l'exportació d'armes.
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A l'Estat espanyol, el passat 10 de setembre, les ONG de la campanya Armes sota Control
(Amnistia Internacional, Fundipau, Greenpeace i Oxfam lntermón) feien una crida urgent al
Govern espanyol per reclamar-li que aturés la venda d'armes a l’Aràbia Saudita, per evitar ser
còmplices de crims de dret internacional al Iemen. Tinguem present que l'Estat espanyol és el
quart exportador mundial d'armes a l’Aràbia Saudita, després deis Estats Units, Gran Bretanya
i Franca. Segons dades oficials, entre el 2015 i el juny de 2017, l'Estat espanyol va autoritzar
43 llicències d'armes per valor de més de 1.060 milions d'euros i va exportar armament a
l’Aràbia Saudita per valor de 728,5 milions d'euros, incloent- hi 79 milions en munició, 83
milions en bombes, torpedes, coets i míssils, i 532,9 milions en aeronaus.
La venda d'armes a Aràbia Saudita incompleix la legislació nacional i internacional. Segons
l'article
8.1 de la Llei espanyola 53/2007 sobre comerç d'armes, les autoritzacions d'exportacions
d'armes seran denegades "quan· existeixin indicis racionals que puguin ser usades en accions
que pertorbin la pau (...) exacerbar tensions o conflictes (...) ser utilitzades amb finalitats
de repressió interna o en situacions de violació de drets humans". Així mateix, el Tractat sobre
el Comerç d'Armes, ratificat per l'Estat espanyol el 2014, prohibeix la venda d'armes si, com és
aquest el cas, en el moment d'autoritzar l'operació l'Estat té coneixement que aquestes "es
podrien utilitzar per cometre genocidi, crims de lesa humanitat, infraccions greus dels Convenis
de Ginebra o altres crims de guerra."
Sant Pere de Ribes és un municipi que s'ha manifestat sempre contra la guerra i a favor de la
pau i els drets humans.
Per tot plegat, el grups municipals um9-cup proposa al Ple l'adopció deis següents
ACORDS :
1. Instar el govern espanyol que cessi immediatament la transferència d'armes, municions i
altres equips i tecnologia militar, peces i components militars i equips de seguretat a l'Aràbia
Saudita mentre segueixi violant els drets humans o el dret internacional humanitari.
2. Comunicar aquest acord al Ministeri d'Assumptes Exteriors, al Departament d'Afers i
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat, així com a totes les
entitats del Consell de Solidaritat i Cooperació, a més d'Amnistia Internacional España.
Fundipau, Greenpeace i Oxfam lntermón.
Defensa la moció la regidora, Sra. Magda Torrents Garriga
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per quinze vots
a favor: Sis del PSC-CP, quatre de PDeCAT-VIA i tres d’UM9-CUP, 2 de Fem Poble. Vota en
contra el regidor del PPC present.
Es retira de la sessió el regidor, Sr. Raúl Sanchez Villena a les 22:30h.
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