
 
 

No més armes per a la guerra des de Sagunt 
El Centre Delàs es reuneix amb membres de l’equip de govern de l’Ajuntament de 

Sagunt davant la nova arribada de la naviliera saudita per carregar armes al Port de 
Sagunt. 

 
 
No és casualitat que la naviliera saudita Bahri opere a Espanya des del 2016, poc després 
del començament de les accions bèl·liques a Iemen. A més de Sagunt, el vaixell de la 
mort saudita ha atracat a Bilbao, Santander, Motril i Cadis.   
 
El Govern espanyol incompleix de forma reiterada amb la venda d’armes a Aràbia 
Saudita, la normativa espanyola, europea i internacional d’exportació d’armes, segons 
la qual no es permet l’autorització de llicències d’exportació a països en conflicte armat, 
on es vulneren els drets humans o on puga córrer risc la estabilitat i seguretat regionals.   
 
Espanya ha venut als exèrcits saudita i dels EAU armes per valor de 1.555 milions d’euros 
en el període 2015-2020, unes exportacions que no cessen, malgrat l’augment de 
víctimes civils al Iemen on més de 20 milions de persones requereixen ajut humanitari, 
més de 4 milions són desplaçats interns a causa del conflicte i 137.000 s’han hagut de 
refugiar en els països veïns. 
 
El Centre Delàs demana als responsables polítics de Sagunt que es posicionen clarament 
en contra de què el seu Port servisca per vendre armes que produïm en Espanya, que 
alimenten guerres, com la de Iemen i que obliguen a la població civil a fugir per salvar la 
seua vida.  
 
El Centre Delàs demana als representants polítics de Sagunt que assumisquen la seua 
responsabilitat de dos maneres:   
- investigant en la mesura del possible d’on venen les armes que es carreguen a Sagunt 
(probablement arriben per carretera o tren), qui les fabrica i què es pot fer per evitar 
ser un dels principals punts d’eixida d’armes per a la guerra de Iemen. Així com  
investigar e informar sobre quins mitjans intervenen en la càrrega de l’armament. 
- sensibilitzant la societat civil i ciutadania en general sobre les causes que provoquen 
les guerres i allò que les alimenta i perpetua, com la venda d’armes, i el rol que la ciutat 
de Sagunt està tenint. 
 
El Centre Delàs s’ofereix ajudar en tot el que estiga en la seua ma a promoure la 
sensibilització i educació per la pau i contra la venda d’armes des de Sagunt. Per caminar 
cap a una veritable cultura de pau cal aturar el negoci de la guerra des de tots els seus 
angles. 
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