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El negoci d’armes continua – denunciem-lo!!

M

esos endarrere vam fer difusió d'un
full relatiu a la participació de les
entitats financeres en empreses
relacionades amb el comerç d'armes.
Acabàvem aquell full (que podeu recuperar al
lloc web www.comfia.cat) fent una crida a
l’opinió pública per tal d’afavorir un canvi
d’actitud de bancs i caixes que financen el
comerç i la fabricació d’armes.
Tot i les diferents campanyes de denúncia que
s’estan fent (al lloc web
www.bbvasensearmes.org hi trobareu les
campanyes i les intervencions a la junta
d’accionistes del BBVA) continua el negoci
lucratiu d’invertir en empreses que fabriquen o
venen armes.
Considerem de gran interès la informació que
aporta el Centre d’Estudis per la Pau JMDelàs
(www.justiciaipau.org/centredelas) i per això
adjuntem a aquest full el quadro resum que
elabora i actualitza de les empreses militars i les
Corporacions Financeres i empreses participades
per la banca per a la producció d’armament. A la
vista d'aquesta informació, es pot comprovar
l’abast i l’extensió d’aquest “canvi de cromos” que
fan bancs i caixes als diferents paquets
accionarials de les empreses del sector de les
armes.

Des del Grup de Pau i Solidaritat de COMFIACCOO volem donar un nou pas en relació amb
aquests aspectes. Proposem a les seccions
sindicals dels nostres sectors que s’adrecin a
les respectives direccions de les empreses
amb una pregunta sobre el tipus d'inversions
al que ens estem referint. Alhora reclamant un
compromís explícit favorable a rebutjar i mantenirse al marge d’aquestes pràctiques, en
consonància amb els principis de la RSE
(Responsabilitat Social Empresarial) que moltes
direccions han subscrit.
Tornem a insistir que en aquests moments és
molt importar anar creant una opinió pública que
sigui crítica, que denunciï aquestes pràctiques.
Totes i tots, representacions laborals però també
treballadors, tenim molt a dir i a fer.
Uneix-te a les campanyes que denuncien el
comerç i fabricació d’armes, a través de les web
aquí publicades. Fes arribar la teva denúncia
personal, o col·lectiva de tot el teu centre de
treball, a la Direcció de la teva Empresa. Des del
Grup de Pau i Solidaritat continuarem fent-nos
ressò d’aquestes campanyes i convidant a totes i
tots a participar, a denunciar conjuntament.

Esperem la teva col·laboració.

Existeixen, a més, altres estudis sobre l'activitat
inversora dels bancs que aporten informació
preocupant sobre activitats que destrueixen el
Medi Ambient. Com exemple volem ressaltar la
campanya que esta realitzant SETEM contra les
inversions del Grup Santander relatives al
projecte Río Madeira (Brasil). Aquest projecte
comporta un risc molt elevat ja que la seva posta
en marxa perjudicarà tant les comunitats locals de
Rondonia com el futur de l’Amazonia. (informació
campanyes SETEM www.finanzaseticas.org). Tot
plegat adobat amb l’acostumat obscurantisme
que envolta totes aquestes operacions
accionarials o creditícies.

“I LES EMPRESES? Quin tipus d'inversions estant realitzant?
Quin compromís prenen de rebuig i de mantenir-se al marge d’aquestes pràctiques?”
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Informació que aporta el Centre d’Estudis per la Pau JMDelàs:

CONNEXIONS ENTRE INDÚSTRIA MILITAR I CORPORACIONS FINANCERES
EMPRESES MILITARS

Corporacions Financeres i empreses participades per la
banca

PRODUCCIÓ

Aernnova (antiga
GAMESA Aeronáutica)(1)

Caja Castilla la Mancha 80%

Estructures metàl·liques: fuselatjes,
ales avió A400M

Amper, S.A.

Caja Castilla Mancha(18) 8,08%, Arlington Capital(2) 5,8%
Bancaja(2)2,18%, JP Morgan(2) 2,08%, Clearsteam
Bank(2)1,26%, Cia. Andaluza Rentas(2) 5,16%, B.Popular(2)
1,5% B.Sabadell(2)1,04%

Electrònica de defensa, participa en
grands projectes militars
20/30% producció militar

CESCE(3)

BBVA 14,3%
BSCH 13,95%, Banesto 6,4%, B. Sabadell 3,4%
BPE 1,8%, B.Pastor 1%
Deustche Bank 1%
Barclays Bank 1%

Empresa de serveis i assegurances,
implicada en la exportació d’armes a
l’exterior

Construcciones Auxiliar
Ferrocarriles (CAF)

Bilbao Bizkaia Kutxa(4) 10,8% Caja A. Guipuzcoa y San
Sebastián(4) 11%, Caja Ah. Vitoria y Alava(4) 3%. Bestinver
9,96%(5), BNP Paribas(5)47%

Modernització de blindats i carros de
combat

Explosivos Alaveses, S.A.
– Expal (Maxam Corp
antes Unión Española de
Explosivos, S.A.)(6)

Ibersuizas(13)27%
Vista Capital(7)23%

Tota classe d’explosius, bombes,
clusters, fragmentació, carcasses,
detonadors, espoletes, etc.

HISPASAT, S.A.

La Caixa 29%(15)

Informació militar via satèl·lit

HISDESAT(8)

BBVA (1,56%) a través de Indra 7%

Indústria de comunicació per satèl·lit
amb aplicacions militars (Ariane)

Iberia Mantenimiento

Caja Madrid22,99%
Ibercaja 0,34%
Unicaja 0,11 (16)

Revisió i reparació avions militars
Harrier, Falcon, Hércules i Orion.
Suport logístic a l’exèrcit de l’aire en
els aeroports

INMIZE (MBDA)(8)

BBVA (1,56%) a través de Indra) 40%

Principal fabricant de tota classe de
missils per a avions, helicòpters i
bucs de guerra en Espanya i Europa

Ibérica del Espacio,
S.A.(9)

Iberdrola(10) 5,65%

Enginyeria aerospacial militar

Internacional de
Composites (ICSA)(8)

Caja Castilla La Mancha 20%

Aeronàutica de defensa
8% producció militar

INDRA, S.A.

Caja Madrid(5)14,98%
Barcklays Bank(5)5,14%, Caja Ah. Asturias(5) 5%
Fidelity International(5)2,78% Chase Nominees(11)10,08% State
Street Bank(11)6,5%, Chase Manhatan(11)5%, BBVA(2)1,56%,
JP Morgan(2)5%, Caja Cantabria(2) 1,2%, BSCH(2)0,92%,
Citigroup(2)1,96%, Deusteche Bank(2) 1,6%, AXA(2) 1,27%,
Comerzbank(2) 1,53%

Simuladors de vol, sistemes de tir,
defensa electrònica, Eurofigther,
fragates F-100, helicòpters Tigre,
blindats, missils . 40/60% producció
militar

RYMSA (Radiación y
Microondas, S.A.)(6)

IBV(10)65,69%

Comunicacions espai i defensa. 30%
producció militar

Sener Aeronáutica(2)

Lehman Brothers 18% Socade 10%

Electrònica i comunicacions per a
míssils, helicòpters Tigre, avió A400.
24% producció militar

Sociedad Andaluza de
Componentes Espaciales,
S.A. (SACESA)(14)

Cajasol 10% UniCaja 5%

Components aeronàutics,
ensamblatjes i panels

Tecnobit – Comites
Comunicaciones, S.A.(12)

Caja Castilla La Mancha 48%

IT Deusto(17) 48%

Tecnologies i ensinistraments
militars. 85% producció militar

Elaboració: Centre Delàs, 31/3/2008 – Per a més informació, veure fons d’informació i actualització a:
http://www.justiciaipau.org/centredelas/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=75

GRUP PAU I SOLIDARITAT – COMFIA-CCOO Catalunya - Tel. 93 481 27 45 – Fax 93 310 71 17 – pauisolidaritat@comfia.ccoo.es

