
MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA “ADÉU A LES ARMES”

Considerant que els 500 milions d'armes lleugeres existents al món són les causants del
90% de les víctimes dels més de 30 conflictes armats actuals al planeta, en els que la
població civil constitueix també el 90% de les persones afectades,
Tenint present que l'Estat espanyol ha exportat armes lleugeres per valor d'una mitjana
de 11000 milions de pessetes entre 1992 i 1998, i per més de 12000 milions al l999.

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès:

Primer.- EXPRESSA el seu recolzament a la campanya "Adéu a les armes" per al
control de les armes lleugeres que duen a terme Amnistia Internacional, Greenpeace,
Intermón i Metges Sense Fronteres, amb el recolzament de 13 ONG més.
Segon.- MANIFESTA la seva convicció que només a través de l'augment dels nivells
de transparència es  podran  controlar   les   exportacions  d'armes  i demana  al  govern
que  difongui semestralment els productes i serveis exportats a cada país així com el seu
import i destinataris en el trimestre posterior al període de referència. Així mateix,
sol·licita  al Consell de Ministres que elimini el caràcter secret de les dades de la Junta
Interministerial de  Material de  Defensa i  de  Doble  Ús  (JIMDDU) que  regula
aquestes exportacions decretat al novembre de 1986..
Tercer.- DEMANA al govern espanyol que promogui un acord legalment vinculant
basat en els principis del Codi  Internacional de Conducta presentat l'any 1997 per
diversos Premis Nóbel de la Pau, que reguli el comerç, internacional d'armes i impulsi
la millora del codi de conducta de la Unió Europea en  la seva revisió anual, amb la
finalitat d'ampliar els productes als quals s'aplica aquest Codi, seguint la definició
establerta per les Nacions Unides al 1997, inclòs el material de tortura i l'utilitzat per
aplicar la pena de mort, limiti les exportacions als països que no declaren al Registre
d'Armes Convencionals   de les Nacions  Unides,  millori  els  mecanismes  de  control
sobre  els  agents  intermediaris; estableixi controls sobre la producció sota llicencia i
mecanismes efectius de control d'ús final de transferències, informi sobre els productes
exportats, quantitat import i destinataris i promogui l'extensió del Codi a tots els països
de l'Organització per la Cooperació i la Seguretat a Europa (OSCE).
Quart.- SOL·LICITA al govern que participi activament en els diferents fòrums
internacionals que tractin el problema de la proliferació i control de les armes lleugeres,
i promogui activitats interparlamentàries sobre el tema, especialment en països de
l'Americana Llatina.
Cinquè.- INSTA al govern a promoure i finançar programes de recompra i destrucció
d'armes lleugeres als països on proliferin d'una  manera descontrolada, de
desmobilització de combatents i atenció a les víctimes, especialment a través de l'Ajuda
Oficial al Desenvolupament.
Sisè.- INSTA al govern a que expliqui semestralment al Congrés les actuacions dutes a
terme pel govern en aplicació de les recomanacions de l'Acció Comú de la UE de 17 de
desembre de
1998, per combatre la proliferació d'armes lleugeres.
Setè.- ACORDA Acorda remetre copia    d'aquesta moció  al  Congrés de  Diputats, al
Ministre  d'Afers Exteriors, al Secretari d'Estat de Comerç i a les 4 ONG que duen a
terme la campanya "Adéu a les armes".


