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“Tant de bo que aquesta campanya serveixi per obrir els ulls  
a la societat civil, formular preguntes i, finalment, influeixi en la 
política del Govern espanyol cap a un compromís més ferm en 
la resolució dels problemes del món i una contribució a reduir la 
militarització i la injustícia”

Director del Comitè Israelià contra la Demolició de Cases

L’estat espanyol, els nostres bancs 
i empreses privades s’enriqueixen 
amb l’exportació de munició, tec-
nologia per la fabricació de míssils i 
avions no tripulats a Israel?

Israel, capdavanter mundial en l’in-
dustria militar, utilitza Palestina i els 
palestins com a camp de proves 
per millorar el seu armament?

L’estat espanyol importa aquest ar-
mament i tecnologia per a les for-
ces armades, vigilància als trans-
ports públics, aeroports, camps de 
futbol i material antidisturbis?

Aquestes importacions afavoreixen 
el desenvolupament de l’economia 
israeliana, que se sustenta principal-
ment vulnerant els Drets Humans?

Existeix una legislació que prohi-
beix exportar armes a països que 
violen els drets humans, com Isra-
el? L’estat espanuol incompleix la 
legislació europea i es lucra a costa 
d’aquest conflicte?

Tot això alimenta i perpetua l’ocu-
pació als territoris palestins?

Jeff Halper

Sabies que...
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El silenci ens fa còmplices

Davant d’aquesta il·legalitat, la coordi-
nadora d’ONG i moviments socials de 
Catalunya “Amb Palestina la Cor” en-
gega la campanya “Negocis Ocults” per 
denunciar les relacions en matèria de 
seguretat, militar i armamentística entre 
l’estat espanyol i Israel amb l’objectiu de 
reclamar l’aplicació de la legislació espa-
nyola i europea en matèria d’exportació 
d’armament. 

Qui som?

“Amb Palestina la Cor” és una coordi-
nadora d’ONG i moviments socials de 
Catalunya que treballen per la solidari-
tat amb el poble palestí i denuncien la 
vulneració dels drets humans per part 
d’Israel.

www.palestina.cat



“Tant de bo que aquesta campanya serveixi per obrir els ulls  
a la societat civil, formular preguntes i, finalment, influeixi en la 
política del Govern espanyol cap a un compromís més ferm en 
la resolució dels problemes del món i una contribució a reduir la 
militarització i la injustícia”

La motivació de l’actual campanya neix fruit la investigació del 2009 “Espanya-
Israel: Relacions en matèria militar, armamentística i de seguretat. Balanç i ten-
dències”  realitzat per l’autor Alejandro Pozo Martín, investigador sobre pau, conflictes 
armats i desarmament del Centre d’Estudis per a la Pau J.M.Delàs, de Justícia i Pau de 
Barcelona i de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau de la Universitat Jaume I 
de Castelló. 

Davant l’augment de les relacions armamentístiques entre l’estat espanyol i Israel, la pla-
taforma Amb Palestina al Cor creu que és el moment d’actuar. Mitjançant la campanya 
presentarem arguments basats en l’estat de dret que constitueixin proves sòlides per 
arribar a una denúncia a les autoritats.

Analitzar i investigar. Actualització de la investigació “Espanya-Israel: Relacions 
en matèria militar, armamentística i de seguretat. Balanç i tendències” realitza-
da per l’autor Alejandro Pozo Martín. Descobriràs: · Qui són els actors implicats 
· Els beneficis que aquest negoci genera · Les conseqüències sobre la població.
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El silenci ens fa còmplices

Davant d’aquesta il·legalitat, la coordi-
nadora d’ONG i moviments socials de 
Catalunya “Amb Palestina la Cor” en-
gega la campanya “Negocis Ocults” per 
denunciar les relacions en matèria de 
seguretat, militar i armamentística entre 
l’estat espanyol i Israel amb l’objectiu de 
reclamar l’aplicació de la legislació espa-
nyola i europea en matèria d’exportació 
d’armament. 

Qui som?

“Amb Palestina la Cor” és una coordi-
nadora d’ONG i moviments socials de 
Catalunya que treballen per la solidari-
tat amb el poble palestí i denuncien la 
vulneració dels drets humans per part 
d’Israel.

Què fem?

Denunciar, les pràctiques de l’estat espanyol, informar i sensibilitzar la societat 
civil  per tal que sigui conscient del seu rol i la seva capacitat d’incidència. A través de:

• Difusió de sis estudis de cas que alimentaran la campanya i les seves activitats a nivell de 
continguts, realitzats per l’equip d’investigadors.

• Difusió virtual de la campanya a tres nivells (Catalunya, estat espanyol i Europa), on s’in-
clourà l’informe actualitzat i el lloc web de la campanya. Estarà dirigida a la societat civil, 
entitats, centres d’investigació, polítics, organitzacions i possibles aliats.

• Creació d’una comissió de verificació formada per personalitats representatives de diver-
sos àmbits de la societat civil catalana i espanyola (acadèmic, periodístic, jurídic, artístic, 
sindical, intel·lectual, esportiu, entre d’altres) que viatjarà als territoris palestins a l’octubre 
de 2012 per a comprovar sobre el terreny els efectes de l’ocupació i colonització israelianes, 
la veracitat de la investigació i les possibles vulneracions de la legislació i normatives inter-
nacionals en matèria de comerç d’armes (especialment dels criteris del Codi de Conducta 
de la UE per a l’exportació d’armes).

• Elaboració d’un informe final, en diferents idiomes, on s’exposaran les conclusions de 
la comissió d’investigació sobre les relacions en matèria d’armament, militars i homeland 
security E-I.

Pressionar als actors amb competència política exterior perquè respectin el 
codi de conducta establert per la Unió europea, incorporat a la legislació espanyola, 
i aturin la complicitat en la perpetuació del conflicte. A través de: Incidència política 
amb una Conferència Internacional a Barcelona amb l’objectiu de demanar un 
embargament militar a Israel.
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Calendari d’accions

2012
· Difusió de sis estudis de cas: Maig: Relacions Militars E-I ¿Absoluta-
ment Insignificants? · Juny: Cas d’estudi: empreses Soltam-Elbit · Juny: 
Cas d’estudi: drones · Juliol: El que Israel ens ensenya · Juliol: Rela-
cions E-I en matèria de R+D · Agost: Cas de Joint Venture · Octubre: 

Difusió de l’informe final amb les conclusions de les investigacions sobre les relacions 
en matèria d’armament, militars i homeland security E-I · Octubre/Novembre: Comissió 
de verificació sobre el terreny formada per personalitats representatives de la societat 
civil catalana i espanyola.

Aquest campanya s’adreça al conjunt 
de la societat civil per tal d’influir en els 
poders púbics per aconseguir l’acompli-
ment per part de l’estat espanyol i de les 
empreses espanyoles dels compromisos 
comunitaris i internacionals en matèria 
de comerç armamentístic i tecnologia 
militar i de seguretat pel que fa a les se-
ves relacions amb l’estat israelià. 
Sectors concrets:

• Societat civil catalana i espanyola
• Govern català
• Govern espanyol
• Comissió europea
• Indústria armamentística espanyola

A qui ens adrecem? Com puc participar-hi?

• Signant la nostra carta de principis a la 
nostra web per exigir l’atur de la com-
plicitat amb l’ocupació israeliana.

• Seguint i divulgant la campanya a les 
xarxes socials: Amb Palestina al Cor, 
@palestinalcor, #negocisocults

• Difonent els materials de la campanya

• Fent d’antena de la campanya

• Cedint espais mediàtics

• Donant suport econòmic

• Donant suport a la delegació al terreny

• Donant suport a la conferència de 2013
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Contacte   negocisocults@negocisocults.org · comunicacio@negocisocults.org

2013
· Accions d’incidència política.
· Conferència Internacional.
· Campanya d’elaboració d’estratègies d’incidència  
  entre organitzacions catalanes, espanyoles i palestines.


