
JANER 2015: ELS NOSTRES DINERS, FINANCIEN LA
GUERRA O LA PAU?

A tots vosaltres que busqueu la pau:
Pau!

Jo us convido,  a començaments d’aquest any nou, a pregar i a reflexionar
sobre la dimensió econòmica de la pau, tot plantejant-nos una qüestió molt seriosa:
els nostres diners, financen la guerra o mantenen la pau?

El  SIPRI  (Stockholm International  Peace  Research  Institute)  va  estimar  les
despeses militars de 2012 en uns 1,75 bilions de dòlars, xifra que representa el
2,4% del Producte Interior Brut global, és a dir, 248 dòlars per cada habitant del
planeta!  El  mateix  institut  ha  assenyalat  amb  el  dit  les  deu  companyies  de
producció  d’armament  més  importants  al  2012:  Lockhee  Martin  (36  milions  de
dòlars),  BAE  Systems  UK  (26,85  milions  de  dòlars),  Raytheon  (22,5  milions  de
dòlars),  General  Dynamics  (20,94  milions  de  dòlars),  Northrop  Grumman  (19,4
milions de dòlars), EADS Trans-Europe (15,4 milions de dòlars), United Technologies
(13,46  milions  de  dòlars),  Finmeccanica-Italy  (12,53  milions  de  dòlars),  L-3
Communications  (10,84  milions  de  dòlars).  Davant  aquesta  realitat,  no  podem
eludir una pregunta: qui sosté aquestes companyies? Qui en són els inversors?

Existeix el consens, que comença a imposar-se als bancs i als fons d’inversió
de tot el món, d’excloure totalment de les seves operacions financeres les empreses
que mantinguin relacions amb la indústria de l’armament. Podem observar aquest
compromís ètic a l’entitat neerlandesa ASN Bank, a la italiana Banca Etica o a la
companyia d’assegurances sueca Folksam, que rebutgen qualsevol finançament i
inversió  en  societats  implicades  en  la  fabricació,  distribució  o  comerç  d’armes.
Encara que es tracti d’un nombre petit d’institucions, aquesta desinversió pot tenir
un impacte significatiu en l’orientació estratègica d’una societat.  Les firmes que
continuen  invertint  en  armament  comencen  també  a  prendre  consciència  que
arribaran  a  ser  considerades  il·legítimes,  o  una  mala  opció  d’inversió
(http://www.bastamag.net/L-industrie-des-armes-nucleaires ;
http://www.paxforpeace.nl/home).  Trobem  la  mateixa  orientació  en  el
desenvolupament  del  comerç  just:  les  persones  volen  assegurar-se  que  els
productes que compren no siguin el fruit de l’explotació de la misèria humana i que
els  diners  puguin  contribuir  al  desenvolupament  humà  més  que  no  pas  a
l’enriquiment d’aquells que ja tenen molt.

A fi que pugui créixer dins la consciència de la humanitat aquesta dimensió
ètica de l’economia, preguem al Senyor:

Senyor,  Déu de Pau,  els  teus profetes  anunciaren que un dia  les  espases
serien transformades en relles i les llances en falçs (Is 2:4). Et supliquem, doncs,
que no retardis l’acompliment d’aquestes paraules. Que el sentit de l’ètica pugui
guiar les persones en l’ús dels seus diners, i  que les indústries de la guerra no
trobin més recolzament financer. Així, tota la Terra, l’obra de les teves mans, viurà
en la pau que Tu desitges. Amén.

Feliç Any Nou!
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