Bona tarda a totes,
som activistes de la Campanya Banca Armada, i estem avui aquí en motiu de la celebració de la
Junta d’accionistes que celebrarà demà el BBVA. El BBVA és el banc que ha liderat
històricament el rànquing de la Banca Armada a Espanya, i cada any ha anat augmentant la
seva implicació amb la indústria de la guerra, tant a nivell estatal com internacional.
El BBVA, a través de crèdits o com a accionista, ha finançat almenys a 13 empreses vinculades
amb la indústria de la defensa, la fabricació d’armament nuclear i la militarització de fronteres
entre els anys 2014 i 2019. Algunes d’aquestes empreses han rebut sistemàticament
finançament per part del BBVA, demostrant les intencions del banc de perpetuar i augmentar
el seu lucre a través del finançament de la guerra.
Algunes de les persones accionistes crítiques amb aquesta problemàtica participen de la
campanya Banca Armada i ens ajuden des de fa anys a denunciar-ho a la Junta d’accionistes,
tal com farem demà a la junta del BBVA.
I per què denunciem? Quin tipus d’armament produeixen aquestes empreses? On s’exporta?
Qui l’utilitza?
Sabem que sense els suport de grans institucions financeres, les empreses d’armament no
aconseguirien produir armes tant fàcilment. També sabem que les armes no defensen ni
pacifiquen, sinó que augmenten la violència i provoquen morts i ferits, en la majoria dels casos
civils que pateixen les conseqüències d’un conflicte armat.
El BBVA és el banc espanyol que més finançament ha dedicat els darrers anys a la indústria
encarregada de modernitzar l’arsenal nuclear de països com els Estats Units o el Regne Unit.
Armament nuclear que ja està prohibit gràcies a l’entrada en vigor el passat 22 de gener del
tractat de prohibició de les armes nuclears. Parlem d’empreses com Aecom, Airbus, Boeing,
General Dynamics, Honeywell International, Jacobs Engineering. És especialment destacable la
inversió de més de 2.000 milions d’euros que ha realitzat el BBVA a General Dynamics,
empresa productora d’elements clau del míssil nuclear Trident II o la integració del Sistema de
Suport Estratègic d'Armes del Regne Unit en la balística dels submarins nuclears Columbia
Class.
Però el BBVA no només ha finançat empreses que produeixen armes controvertides com són
les nuclears, sinó que també ha finançat empreses que fabriquen armes que s’han exportat o
que estan en procés de fabricació per a ser exportades a l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs
Units, països que lideren la coalició que participa al conflicte del Iemen. Un conflicte que ha
sobrepassat la xifra de 100.000 morts, on el 80% de la població necessita ajuda humanitària
per a sobreviure, on hi ha prop de 4 milions de desplaçats interns i més de 7 milions de
persones necessiten assistència nutricional.
Destaquem el cas de la naviliera espanyola Navantia, responsable de la fabricació de les
fragates Avante-2200, però sobretot volem parlar de Raytheon Technologies, fabricant de
bombes guiades i de sistemes de defensa aèria que s’han exportat durant els darrers 10 anys a
l’Aràbia Saudita.
L'informe del mes de gener del 2017 del Grup d'Experts de les Nacions Unides sobre el Iemen,
recull atacs amb el model de bomba guiada de Raytheon GBU-12 Paveway, i encara que per les
proves que aconsegueix obtenir el grup d'experts sobre el terreny no es pot identificar l'origen

concret de la seva fabricació, el document sí que afirma que únicament la coalició liderada per
l'Aràbia Saudita té el potencial per fer aquests atacs.
El grup d'experts revela que es van llançar bombes d'aquest model als atacs a l'hospital de
Hajjah, el 15 d'agost del 2016 i el 8 d'octubre del mateix any sobre un funeral civil a Sana’a. A
causa de l'atac a l'hospital van morir 19 persones i van resultar-ne ferides 24, mentre que a
l'atac al funeral civil van perdre la vida 32 persones i 695 van resultar ferides. L'any 2019,
Raytheon Technologies va rebre un nou encàrrec per fabricar 50.000 noves unitats d'aquest
model de bomba guiada per a l'Aràbia Saudita.
Des de la Campanya Banca Armada, continuarem denunciat la relació del BBVA amb les
empreses que fabriquen armament nuclear i armes que serveixen per mantenir els conflictes
bèl·lics al món, com és el cas de la guerra del Iemen.
I volem finalitzar amb una dada molt significativa: sense el finançament dels bancs, 3 de cada 4
armes no es podrien fabricar.
Moltes gràcies.

