CAMPANYA BANCA ARMADA- Primera intervenció Junta d’Accionistes del
BBVA- 20/04/2021
Bon dia senyors i senyores accionistes, membres del consell d'administració, senyora
presidenta.
El meu nom és Elisenda Ribes i estic intervenint en aquest fòrum en nom de la
Campanya Banca Armada, promoguda pel Centre Delás dEstudis per la Pau, SETEM,
Justícia i Pau, lObservatori del Deute en la Globalització, FETS, Alternativa
Antimilitarista-Moviment dObjecció de Consciència, Col.lectiu RETS, la Fundació
Novessendes i la Fundació Finances Ètiques.
Juntament amb la meva companya Maria de Lluc Bagur, estem representant a 30
accionistes que ens han delegat un total de 387.914 accions per a aixecar la veu avui
en aquesta junta i denunciar així les inversions en empreses d'armament que
continuen realitzant vostès en nom del BBVA.
Començarem recordant-los la seva pròpia “norma d'actuació en matèria de defensa”.
Textualment el seu document diu que el BBVA: “no invertirà ni oferirà serveis financers
a empreses relacionades amb armament que es considera controvertit”, entre elles les
armes nuclears, i que “la propietat, producció, proliferació i ús d'armes nuclears estan
estrictament regulats i supervisats a través del TNP (Tractat de No Proliferació). Com a
part d'aquest tractat, s'accepta que la Xina, França, Rússia, el Regne Unit i els Estats
Units produeixin i estiguin en possessió d'armes nuclears.”
Portem anys denunciant en aquest fòrum que el BBVA continua obtenint beneficis a
costa de finançar empreses que fabriquen armament nuclear.
Però de què parlem quan fem referència a l'armament nuclear? Per exemple: si una
bomba de potència mitjana, d'unes 150 kilotones, impactés als peus del Empire State
Building al migdia, què succeiria? Doncs que en el lapsus d'un segon destruiria els
principals edificis de Manhattan. A conseqüència del xoc tèrmic inicial moririen
aproximadament 75.000 persones. En un segon, insistim. Durant els següents 15
segons, l'ona expansiva i tèrmica es podria estendre més enllà de 7km i, com a
resultat, hi hauria 750.000 morts addicionals i 900.000 ferits. Una petita comparació:
ahir, 19 d'abril, portàvem 77.102 morts per COVID-19 en l'Estat Espanyol.
Segons revela l'informe Shorting our security: Financing the companies that make
nuclear weapons, publicat al juny de 2019 per PAX, Profundo i ICAN, el BBVA ha
invertit recentment 2.528,2 milions de dòlars en general Dynamics.
Sr. Carlos Torres, aquesta empresa d'armament té una sèrie de contractes relacionats
amb components clau per al míssil nuclear Trident II que comparteixen el Regne Unit i
els Estats Units. El contracte inicial de 28,2 milions de dòlars adjudicat l’any 2015 ha
estat modificat repetidament entre 2017 i 2018 fins arribar a una xifra de 155,6 milions
de dòlars.
A més, la seva filial, General Dynamics Electric Boat, va rebre un contracte pel valor
de 43,4 milions d'euros al setembre de l’any 2017 per a la integració del kit de Sistema
de Suport Estratègic d'Armes del Regne Unit en la balística dels seus submarins de
míssils nuclears. L’any 2018 aquest contracte va ser modificat significativament, fins
aconseguir la xifra de 414 milions d'euros. A més de General Dynamics, el seu banc
també ha finançat a altres empreses involucrades en la fabricació d'armament nuclear
com Aecom, Airbus Group, Boeing, BWX Technologies, Jacobs Engineering,
Honeywell International i Raytheon.

En total, el BBVA ha invertit més de 3.800 milions d'euros en empreses relacionades
amb l'armament nuclear, senyors i senyores accionistes, més de 3.800 milions d'euros.
Sr. Torres i membres del Consell d'Administració, deixaran algun dia de finançar
empreses encarregades del desenvolupament, la construcció i el manteniment dels
arsenals nuclears capaços de destruir la vida a la terra? No creuen que és hora de fer
cas a la comunitat internacional i deixar de contribuir al fet que hi hagi armes nuclears
al món?
Com vostès saben, el mes de gener passat va entrar en vigor el Tractat de Prohibició
de les Armes Nuclears, un tractat que contribueix al ple compliment de l'article VI del
Tractat de No Proliferació que vostès esmenten i del qual Espanya és un país signant.
Tenen a les seves mans complir amb la nova normativa i deixar de lucrar-se amb el
controvertit negoci de les armes nuclears.
Per part nostra, des de la campanya Banca Armada continuarem tornant per a
recordar-los la seva part de responsabilitat i exigir-los que compleixin amb les
normatives i amb els Drets Humans, i que deixin d'invertir en empreses que fabriquen
armament nuclear.
CAMPANYA BANCA ARMADA- Segona intervenció Junta d’Accionistes del
BBVA- 20/04/2021
Bon dia senyors i senyores accionistes, membres del consell d'administració, senyora
presidenta.
El meu nom és Maria de Lluc Bagur i estic intervenint en aquest fòrum en nom de la
Campanya Banca Armada, promoguda pel Centre Delàs dEstudis per la Pau, SETEM,
Justícia i Pau, lObservatori del Deute en la Globalització, FETS, Alternativa
Antimilitarista-Moviment dObjecció de Consciència, Col.lectiu RETS, la Fundació
Novessendes i la Fundació Finances Ètiques.
Juntament amb la meva companya Elisenda Ribes, estem representant a 30
accionistes que ens han delegat un total de 387.914 accions per a aixecar la veu avui
en aquesta junta i denunciar així les inversions en empreses d'armament que
continuen realitzant vostès en nom del BBVA.
Sr. Carlos Torres, el banc que presideix continua tenint el nefast honor d'ocupar el
primer lloc entre els bancs espanyols en el que refereix a finançament de la indústria
de la guerra. Més de 4.450 milions d'euros destinats a crear sofriment, prolongar
conflictes i provocar morts. Repeteixo, més de 4.450 milions d'euros.
Però no volem quedar-nos només amb les xifres, Sr. Torres, perquè vostès ja les
saben prou bé. Permeti'ns que insistim a recordar-los la seva política en matèria de
defensa, que diu textualment que el BBVA: “No participarà en operacions relacionades
amb el comerç armamentístic amb països on hi ha un alt risc de violació dels drets
humans”.
Doncs bé, només en el període 2014-2019, vostès han finançat amb un total de 3.000
milions d'euros a General Dynamics, Boeing, Airbus Group, Leonardo, Navantia i
Raytheon Technologies.
I saben què tenen en comú aquestes sis empreses? Que exporten el seu armament a
l'Aràbia Saudita, un país no gaire amic dels drets humans i que actualment i des de

2015 està implicat en un dels conflictes bèl·lics més sagnants i infames contra la
població civil. Parlem de la guerra del Iemen que, encara que ha estat especialment
silenciada pels mitjans de comunicació i la comunitat internacional, ha propiciat la crisi
humanitària més rellevant de les últimes dècades. Al Iemen, el 80% de la població
necessita ajuda humanitària per a sobreviure, hi ha prop de 4 milions de desplaçats
interns i més de 7 milions de persones necessiten assistència nutricional segons
denuncia ACNUR.
Si llegeixen l'últim informe que hem publicat des del Centre Delàs, sobre el
finançament de les armes de la guerra del Iemen, on per descomptat s'esmenta el
BBVA, veuran quin tipus d'armament exporta cadascuna d'aquestes 6 empreses. Srs. I
Sres. Accionistes, perquè es facin una idea: General Dynamics exporta carros de
combat, Boeing bombes guiades i helicòpters de combat, Airbus Group aeronaus,
Leonardo radars i canons navals, Navantia les famoses fragates Avante-2200 i
Raytheon Technologies bombes guiades i sistemes de defensa aèria.
Ens centrarem en el cas de Raytheon, perquè l'informe de gener del 2017 del Panell
d'Experts de les Nacions Unides sobre Iemen, recull atacs amb el model de bomba
guiada de Raytheon GBU-12 Paveway, encara que per les proves que aconsegueix
obtenir el grup d'experts sobre el terreny, que es redueixen a documents gràfics de
fragments d'aquestes bombes guiades, no es pot identificar l'origen concret de la seva
fabricació. No obstant, el document sí que afirma que únicament la coalició liderada
per l'Aràbia Saudita va tenir potencial per a fer aquest atac.
Mitjançant la nostra anàlisi de les exportacions realitzades a l'Aràbia Saudita i els
Emirats Àrabs Units, tot sembla apuntar al fet que els projectils haurien estat llançats
per l'Aràbia Saudita, ja que EAU no hauria sol·licitat la fabricació d'aquest armament a
Raytheon Technologies fins l’any 2017. Cal assenyalar que Raytheon Technologies ha
estat fabricant aquest tipus de material amb destinació a l'Aràbia Saudita des
d'aproximadament l’any 2011. El grup d'experts revela que es van llançar bombes
d'aquest mateix model en els atacs a l'hospital de Hajjah, el 15 d'agost de 2016 i el 8
d'octubre del mateix any a Sana’a sobre un funeral civil. A causa de l'atac a l'hospital
van morir 19 persones i van resultar-ne ferides 24, mentre que en 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.
Sr. president i membres del consell d'administració, coneixien vostès aquestes dades?
Què pensen fer sobre aquest tema? De veritat creuen que és ètic i que als seus clients
i accionistes els sembla bé que es lucrin amb el negoci de la guerra i del sofriment
humà? Tenen a les seves mans deixar de finançar les empreses d'armament, i no sols
les que és evident que exporten els seus productes al conflicte del Iemen, sinó totes.
Continuem pensant i defensant que totes les armes i totes les exportacions d'armes
són controvertides.
Sres. i Srs. accionistes, són els seus diners els que s'estan invertint en la fabricació
d'armament que pot estar provocant el sofriment de milions de persones.
Sr. Carlos Torres i membres del Consell d'Administració, cada vegada hi ha més
accionistes i clients del seu banc que s'oposen a la seva política d'inversions, que no
volen tenir en les seves consciències el pes de la guerra i de la mort. Així que l’instem
a vostè i al Consell d'Administració aquí presents, a que realitzin un exercici de
responsabilitat i finalitzin la seva relació amb les companyies que fabriquen armes. En

cas contrari, des de la campanya Banca Armada, no ens cansarem de venir i
preguntar-li fins quan continuaran sent còmplices del negoci de la guerra.

