Avions militars a Sabadell, aparells de guerra i armes mortals
Tot i les converses mantingudes amb grups municipals de l’ajuntament
de Sabadell i de Barcelona, amb el director de l’Aeroport de Sabadell i el
president de l’Areo club Barcelona – Sabadell, es segueixen exhibint
aparells militars a la Festa del Cel que, amb motiu de les festes de la
Mercè i de la Setmana Aeronàutica tindrem que suportar el 30 de
setembre fins el 7 d’octubre, quan el compromís era reduir vols i evitar
exhibicions per la manca de reglamentació existent.
S’han exhibit avions militars com els Mirage, F-18, l’AWACS de l’OTAN,
helicòpters Tigre, Eurofighter, Patrulla Aguila, el Canadair UD-13 o l’Av18 Harrier, que quan convé s’omplen d’armes i es converteixen en
aparells de guerra i mortaldat.
A Sabadell tindrà lloc la Fira International Air Meeting del 4 a l 7 d’octubre
amb expositors relacionats amb la indústria militar, segons el propi
director de l’Aeroport de Sabadell Sr. Antonio Navarro, els aeroports
d’AENA són d’ús militar, Jordi Armadans de la Fundació per la Pau,
BAIE-Barcelona Aeronàutica i de l’Espai té relació amb indústries
militars. Segons el Centre Delàs per la Pau el Banc SabadellAtlántico té
accions en empreses que participen d’indústries militars. Segons Pere
Ortega, investigador en temes de desarmament, l’empresa CIMSA
Ingenieria de Sistemas SA, té un departament dedicat a la indústria
militar.
Tal com diu Arcadi Oliveres, des del moment en que es permet que es
fabriquin armes, estem posant en dubte la gestió d’una vida amb llibertat.
Tothom diu que està per la pau, Barcelona s’enorgulleix de ser una ciutat
capdavantera en la cultura de la Pau, i permet contradictòriament
l’exhibició d’aparells militars. La Pau exigeix, com deia Frederic Roda,
primer justícia social, exigeix respecte dels drets humans i , evidentment,
desarmament. L’exèrcit no destaca pas per la defensa d’aquest valors.

AVIONS SÍ,
DE GUERRA NO !

CAL DISTINGIR ENTRE PROGRÈS I DESTRUCCIÓ

LES GUERRES NOMÉS PORTEN PATIMENT, MISÈRIA I FAM

Tot i que es digui que fa accions humanitàries no deixa de ser un cos
armat que quan hom vol mata i no respecte el dret fonamental a la vida.
L’exèrcit no és una organització preparada per a mediar en situacions de
conflictes, sovint pot constituir part del problema. Amb l’agreujant que es
tendeix cap a la privatització de les forces de seguretat.
Segons s’explica en el compendi que coordinà Enric Prat sota el nom de
“El moviment per la Pau a Catalunya: passat, present i futur” l’anomenat
ajut humanitari, de caràcter militar, actualment representa més del 40%
de les despeses que amb tal finalitat té el Govern espanyol. En general
és un ajut lent, fet per personal poc preparat i resulta enormement car.
Comparant resulten molt més econòmiques i efectives actuacions dutes
a terme per ONGs que per l’exèrcit.

La classe política professional està pendent
de la veu de la ciutadania el dia de les
eleccions, després utilitzen el seu poder
sense escoltar l'opinió pública.
De veritat que la nova tecnologia punta és
necessària pel progrés de la humanitat?
O portarà nous riscos?
Només eliminant les injustícies millorarem la
seguretat.
No és matant i atemorint la gent que es
resolen els conflictes.

A més, hi ha organitzacions civils especialitzades en donar suport a
processos de pau i a ajudar a trobar sistemes de resolució de conflictes
que no poden fer les forces armades.
Cal ser radicals en la defensa de la vida, ni una sola arma, ni un sol avió
militar ni indústria militar.
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