
Sr. Notari, desitjo que la meva intervenció consti literalment en acta

CAMPANYA BANCA ARMADA
PRIMERA intervenció Junta d'Accionistes del Banc Santander- 31/03/2023

Bon dia, senyors i senyores accionistes, membres del consell d'administració, senyora
presidenta.

El meu nom és Max Carbonell i estic intervenint en aquesta junta en nom de la
Campanya Banca Armada, representant a 24 accionistes que han delegat en la
campanya un total de 117.983 accions. Un any més, venim a denunciar la relació
financera que manté el seu banc amb la indústria de les armes i de la militarització de
fronteres, i com aquest finançament els fa corresponsables no sols de la vulneració
sistemàtica de drets humans a les nostres fronteres, sinó també de la mort de milers
de persones. Famílies senceres que fugen de la misèria, de la repressió i de la guerra.
Guerres en les quals amb massa freqüència es troben armes fabricades a Espanya,
tristes guerres que només donen alegries als accionistes de les empreses que es
beneficien de la seva existència.

En aquesta intervenció voldria centrar-me en un conflicte que no sol aparèixer en els
anuaris de conflictes armats, però que compta amb més morts que moltes de les
guerres que coneixem. És una guerra en la qual només hi ha un bàndol armat. Però
que no necessita gastar gairebé bales, ja que els seus enemics no suposen cap
amenaça per a ells (ni per a ningú), sinó que els deixen caure a la mar, perden la vida
escalant una tanca, o són deportats… Quan són assenyalats com a immigrants sense
drets, veu ni vot, per les tecnologies de les empreses que vostès secunden i són
atacats pels cossos i forces de seguretat fronterers.

Què li importa a ningú el que li ocorri a un immigrant, veritat? Què importen les 2.924
persones, amb noms i cognoms, amb família, amb esperança d'una vida millor, que
han mort al Mediterrani només l'any 2022? Què importen les més de 70 persones que
van morir el passat 24 de juny intentant creuar la tanca a Melilla, a mans de la policia
de fronteres?

La despesa militar a nivell mundial supera ja els 2 bilions de dòlars, i en aquests tres
últims anys a la regió mediterrània s'han produït 346 transaccions internacionals
d'armament, implicant 125 empreses, 12 de les quals han estat finançades per 44
bancs espanyols, entre ells i principalment el Banc Santander.

Sra. Botín, sap vostè que més de 14 mil milions de dòlars és el total rebut per
aquestes 12 empreses a través de bancs espanyols? I que gairebé 5.000, és a dir, una
tercera part, provenen dels clients que dipositen la seva confiança en el Banc
Santander? Sap vostè que el seu banc ocupa el lloc 38 en el rànquing internacional de
la Banca Armada i continua mantenint-se en un vergonyós primer lloc en l'estat
espanyol?

Durant aquests tres anys, el Banc Santander ha finançat a 9 empreses relacionades
amb la militarització de fronteres i països, són les següents: Airbus, Boeing, Honeywell
International, Leonardo, Safran, Thales, el Grup Eulen, Atos i Accenture. Entrarem,
ara, una miqueta més en detall sobre les últimes tres: Eulen, Atos i Accenture.

Des del 2019, el Banc Santander ha emès bons i pagarés per valor de 54 milions
d'euros a Atos, empresa especialitzada en sistemes digitals de control, seguretat,
ciberseguretat i supercomputació, i que s'encarrega del Sistema Integral de Vigilància
Exterior, el SIVE, que està situat per tota la costa sud d'Espanya i és el responsable de

 



detectar i interceptar embarcacions de persones migrants que intenten arribar a
territori espanyol, empenyent-los a rutes cada vegada més perilloses. Quantes vides
s'hauran perdut en la mar fugint d'un control el destí del qual és la deportació?

També ha concedit crèdits i préstecs per valor de 75 milions d'euros al Grup Eulen,
empresa que gestiona els Centres d'Estada Temporal d'Immigrants (CETI) de Ceuta i
Melilla, on es cometen greus violacions als drets humans com denuncien, entre altres,
Amnistia Internacional. És a dir, als qui arriben amb vida a la costa espanyola, se'ls
tanca en una presó sense càrrecs, sense haver comès cap delicte, òbviament sense
judici.

I finalment, Accenture: 13 milions d'euros en accions són les que va adquirir el Banc
Santander d'aquesta empresa dedicada a la consultoria, sistemes informàtics,
tecnològics i d'intel·ligència artificial, i que ha aconseguit contractes milionaris per a
desenvolupar components bàsics per al sistema de control de fronteres de la Unió
Europea, com és el Sistema de Coincidència Biomètrica, que recapta informació sobre
entrades i sortides de cada país, que després és compartida dins i fora de la zona
Schengen. Una tecnologia que inclou el reconeixement facial, que tal com denúncia
Amnistia Internacional, amplifica l'actuació policial racista.

Sra. Presidenta i membres del consell d'administració, senyores i senyors accionistes,
el seu finançament de la Guerra de Fronteres invalida qualsevol obra social que tinguin
per a pal·liar la violència contra els immigrants. Molts de vostès probablement sentin
vergonya quan rebin els dividends d'enguany. Sentim amargar-los la festa.

Moltes gràcies.

 


