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LA SRA. PRESIDENTA: 

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Sí, Sra. Presidenta, Enric Casanova substitueix Irantzu
Fernández. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

No hi ha més substitucions. Començam idò el debat de
l’ordre del dia relatiu al debat i votació de les proposicions no
de llei RGE núm. 4973/21 i 5039/21. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 4973/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, pel procediment d’urgència, relativa a
condemna dels atacs d’Israel als territoris palestins
ocupats.

S’inicia el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4973/21, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, pel procediment
d'urgència, relativa a condemna dels atacs d'Israel als territoris
palestins ocupats.

Per a la seva defensa i per part dels proposants, intervé en
primer lloc el Grup Parlamentari Socialista, per un temps de
cinc minuts, el diputat Sr. Ferrer. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, Sra. Presidenta i bona tarda a tothom i esper que
tenguem tots un bon i calmat curs legislatiu, que ara comença. 

Bé, pel que fa a aquesta proposició no de llei, des de fa més
de setanta anys el complicat conflicte Israel/Palestina dificulta
el desenvolupament social i econòmic de la regió i n’impedeix
la convivència pacífica entre israelians i palestins, amb les
existents violacions dels drets humans i dels drets
internacionals per part d’Israel. 

De nou, al mes de maig es va produir la major escalada de
violència a la zona des de la guerra del 2014, que es va saldar
amb la mort de centenars de palestins i també d’israelians.
L’escalada de violència començà per unes protestes contra el
Pla de desnonament de famílies palestines a la zona d’Al
Sheikh Jarah, al barri palestí de Jerusalem est, a favor
d’organitzacions de colons jueus. 

El divendres 7 de maig del 2021, esclataren les protestes en
els voltants de la mesquita d’Al-Aqsa de Jerusalem, la policia
israeliana hi entrà i disparà material antiavalots provocant el
que ja coneixem. 

Hamàs, que governa a la Franja de Gaza i és considerat un
grup terrorista per part de la Unió Europea, llançà diversos
coets cap a Jerusalem, i Israel contestà bombardejant, al seu
torn, la Franja de Gaza.

Calia condemnar la violència, per part d’Israel i Hamàs, i
fer una crida al cessament de les hostilitats, i aquest és un dels
motius pels quals presentàrem la iniciativa. Israel ha d’actuar
de manera proporcionada i evitar víctimes civils, els atacs
indiscriminats contra civils violen les lleis internacionals.
Volem també demostrar la nostra preocupació per la situació a
la regió i especialment a Gaza, i que és desitjable que es
permeti, a més, l’entrada d’ajuda humanitària a Gaza per donar
protecció a les persones que més ho necessiten. 

Cal condemnar els desnonaments d’Al Sheikh Jarah de
famílies palestines per part d’Israel. La Resolució 446, de març
del 1979, del Consell de Seguretat de l’ONU, declara ja que la
creació d’assentaments per part d’Israel a territoris àrabs
ocupats no té validesa legal i constitueix un seriós obstacle per
aconseguir una pau completa, justa i duradora a l’Orient Mitjà. 

A més, cal exhortar Israel perquè, com a potència ocupant,
respecti escrupolosament el Conveni de Ginebra relatiu a la
protecció de persones civils en temps de guerra, rescindeixi les
mesures de violència i desisteixi d’adoptar cap mesura que
ocasioni el canvi d’estatus jurídic i de la naturalesa geogràfica
que afecti apreciablement la composició demogràfica dels
territoris àrabs ocupats des del 1967, inclòs Jerusalem i, en
particular, que no traslladi parts de la seva població civil als
territoris àrabs ocupats. 

Per altra banda, la Resolució 2334, de desembre del 2016,
del Consell de Seguretat de l’ONU, diu que les activitats
d’assentaments a Israel són una violació flagrant del dret
internacional i constitueixen un greu obstacle per aconseguir la
solució de dos estats i una àmplia pau duradora. 

Cal condemnar, a més, la profanació interessada de llocs
sagrats, com el complex d’Al-Aqsa de Jerusalem, on s’hi troba
la mesquita d’Al-Aqsa, el tercer lloc més sagrat per l’islam, i la
Cúpula de la Roca.

També volem reafirmar el dret de retorn dels palestins,
d’acord amb la Resolució 3236, de l’ONU, que reafirma el dret
inalienable dels palestins a retornar a les seves llars i recuperar
els seus bens des d’on vulgui que es trobin desplaçats i
desarrelats.

Advocam, novament, per la solució de dos estats, per assolir
la pau i la seguretat entre Israel i Palestina i que es respectin els
drets humans i el dret internacional. El diàleg pacífic entre les
dues parts és l’única solució possible i la que protegeix les
vides de palestins i israelians. Tant israelians com palestins
tenen el dret a viure en pau i seguretat, llibertat i democràcia. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el diputat Sr. Jiménez, per un
temps de cinc minuts. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104973
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EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

Hola, buenas tardes, Sra. Presidenta, señoras diputadas y
señores diputados. 

La PNL que aquí se presenta tiene por fecha el mes de
mayo, como habrán podido comprobar, en aquel mes, una vez
más, el ejército israelí bombardeó la Franja de Gaza de forma
indiscriminada matando a hombres, mujeres, niños y niñas, de
forma inmisericorde. Es la manera de actuar a la que nos tiene
acostumbrados el estado de Israel.

Esta PNL tiene su origen en mayo pero si observamos otros
hechos acaecidos después de su registro veremos que se ha
seguido actuando de igual forma. En junio, fueron tiroteados y
asesinados una mujer y un adolescente por el ejército, en ese
mismo mes, al menos dos veces, fue bombardeada la Franja por
orden del nuevo gobierno. El mes pasado, en agosto,
nuevamente la Franja fue bombardeada como respuesta al
terrorismo, según decía el ejército. Se volverá a producir un
nuevo bombardeo a finales de mes, después de que Biden
concediera fondos al ejército israelí para obtener más
armamento que se utilizará, al menos en parte, contra los
palestinos. En el mes de septiembre, al menos cinco heridos por
armas de guerra de francotiradores del ejército de Israel. 

Se convierte así en una costumbre el bombardear la Franja
de Gaza ante cualquier hecho que se considere terrorista por
parte del gobierno israelí. Son respuestas totalmente
desproporcionadas e indiscriminadas a supuestos actos de
agresión del lado palestino que, en todo caso, aunque estos
actos se produzcan y no los compartamos, pero que en todo
caso son fruto de la desesperanza y el hastío de vivir en un
continuo bloqueo, en una inmensa cárcel al aire libre, donde ni
siquiera la llegada del coronavirus ha rebajado en nada la
presión del gobierno israelí sobre la población palestina. 

Estas respuestas, que deberían ser de otro tipo por parte de
quien tiene todos los recursos internos y externos, en nada
ayudan a resolver un conflicto ya muy largo, donde uno de los
actores incumple sistemáticamente las resoluciones de
Naciones Unidas, sin que pase absolutamente nada. 

Se han aprobado en este parlamento varias iniciativas en
contra del proceder del gobierno de Israel pero que se han
quedado en un mero enunciado de buenas intenciones. Es
indudable que la finalidad de todas estas iniciativas es
encontrar una salida que permita a todos los actores vivir en
paz pero, para ello, tiene que haber una predisposición que no
parece encontrarse en el gobierno israelí que, además de matar,
detiene ilegalmente -como es el caso de Juana Ruiz, que ya se
ha tratado aquí- y expulsa de sus casas a personas que llevan
viviendo allí desde muchas generaciones atrás para ocuparlas
luego, ilegalmente, para dárselas a sus colonos. 

Por ello, pedimos una vez más que se detengan esos ataques
y esta barbarie continua, que se condenen desde el Gobierno de
España estos bombardeos y otras formas de violencia contra la
población civil, que se tomen las medidas necesarias y
persuasivas para que se cumplan las resoluciones de Naciones
Unidas, y que se trabaje desde la voluntad política para buscar
una salida definitiva a este conflicto que ha producido, como

también ya se ha tratado en esta comisión en otros momentos,
la mayor generación de refugiados del mundo. 

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el diputat Sr. Mas, per un temps de
cinc minuts. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Sí, gràcies, presidenta. Abans de res, com que he entrat just
de temps, vull dir que venc en substitució del diputat Miquel
Ensenyat.

Bé, parlam del darrer o del segon dels darrers episodis de
violència en aquest espai del món, amb un conflicte històric
que ja fa massa anys, massa dècades que dura. Al marge del
que han dit els meus companys redactors de la proposició no de
llei, només vull remarcar que és un conflicte històric, un clar
desavantatge d’un dels dos bàndols, Israel té un estat al darrere,
Palestina no, Palestina és un col·lectiu de persones; i Israel té
un dels estats més poderosos del món al darrere, l’Estat d’Israel
és un dels més poderosos del món que entra en guerra, en
conflicte amb una comunitat de persones, i històricament les ha
malmenades, les ha malmenades en ocupar els seus espais, les
ha malmenades en restringir-los els serveis, les ha malmenades
en restringir-los el més bàsic per poder subsistir com, per
exemple, l’aigua. Això ho sé perquè pagesos palestins
històricament s’han queixat de no poder produir aliments, no
poder fer la seva feina perquè l’Estat d’Israel, per exemple, els
té l’aigua restringida, això vol dir provocar fam per exemple
dins els territoris palestins. 

Què vull dir amb això? Que tornam a ser una altra vegada
allà mateix, un estat poderós, dels més poderosos del món, juga
amb avantatge i provoca una guerra, per tant provoca morts, a
una comunitat com la Palestina, per això, aquesta proposta.
Només volia afegir això.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos s’han presentat les esmenes de la RGE núm.
7352/21 fins a la RGE núm. 7363/21, ambdues incloses i, per
a la seva defensa, intervé el diputat Sr. Gómez, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, molt bona tarda a tothom. Nosaltres
hem presentat una sèrie d’esmenes perquè entenem que
s’ajusten molt més al que l’exposició de motius plantejada pels
grups proposants a la part propositiva que no llavors als punts
a instar, entre altres coses perquè el que enteníem de la
justificació d’aquesta iniciativa i de la intervenció que ha fet el
Sr. Ferrer, del PSIB-PSOE, era precisament entendre que és un
conflicte històric, un conflicte no resolt i que, malgrat i
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evidentment, i ara en parlarem, de la desproporcionalitat, i ha
estat comentat a la darrera intervenció del diputat de MÉS per
Mallorca, la desproporcionalitat de forces i de recursos que té
un estat envers una altra població, evidentment nosaltres
donàvem suport i donàvem iniciatives que veuran vostès
redactades a les esmenes presentades.

Però el que veiem aquí és que en els punts, tal com es
plantegen, i de fet la intervenció del senyor..., del representant
d’Unidas Podemos, Pablo Jiménez, ha estat precisament obviar
una situació d’aquest conflicte que són les intervencions amb
atacs terroristes per part de Hamás i, a més a més, que han
afectat la seva pròpia població, no tan sols la població civil de
l’altre estat agredit, amb agressions com s’han produït a la
població israeliana, i això ens ha sorprès, ens ha sorprès
aquesta manca d’equitat amb la iniciativa signada per tots tres,
i ens confirma el fet pel qual nosaltres hi hem presentat unes...
-perquè ens ho temíem ja-, hi hem presentat unes esmenes.

Des de la nostra formació política evidentment l’objectiu
sempre ha estat respectar les resolucions dictades pel Consell
de Seguretat de Nacions Unides i els organismes internacionals.
Vostès saben que hem donat suport a tots els organismes que
fan feina i que actuen en situació, entre ells la UNRWA, i
també a les resolucions del Consell de la Unió Europea, és a
dir, dels seus òrgans decisius, i l’objectiu és una resolució
pacífica del conflicte, la condemna de l’atac a la població i les
conseqüències en la població civil palestina, com a més
agreujada, però també qualsevol atac a la població i a la
legítima defensa de la ciutadania israeliana, que també pateix
els atacs terroristes per part de Hamás, no controlats per manca
de recursos fins i tot per part de l’Organització Nacional
Palestina, a la seva legitimitat i reconeixement que nosaltres li
hem donat, com hem donat a l’Estat palestí. 

I evidentment aquesta ha de ser la prioritat, la condemna de
qualsevol actuació de pèrdua de vides a la població civil, de la
desproporcionalitat en la violació dels drets humans, i no és
nou que ho facem aquí, com hem fet a altres iniciatives dutes
aquí a aquesta mateixa Comissió de Drets Humans. 

I sí manifestam la nostra preocupació que qualsevol
conflicte internacional en el planeta evidentment sigui objecte
de debat a aquesta comissió.

Per tant, nosaltres hem presentat una sèrie d’esmenes
encoratjant l’actuació que correspon al Govern d’Espanya, a la
Comissió Europea, evidentment, a Nacions Unides i
evidentment a tota la ciutadania de les Illes Balears que és
donar coneixement d’aquesta situació i suport de la nostra
comunitat, en l’àmbit de les seves competències, per afavorir,
dins l’àmbit de les seves competències estatutàries, l’ajuda
humanitària i la cooperació en el terreny.

Nosaltres hem fet una esmena tal vegada que sí afegeix una
part, un afegit nou que és especificar els recursos que té, a part
de la nostra diplomàcia, a través del ministeri i la nostra
presència en el Parlament Europeu dels nostres organismes com
són l’AECID i la Direcció General de Cooperació de les Illes
Balears per actuar en el que realment és un compromís del pla
director espanyol i del Pla director de la cooperació de les Illes
Balears en l’actuació en l’ajuda humanitària. 

I per què hem posat concretament que sigui amb cooperació
directa? Perquè entenem que és legítim també, és una iniciativa
del Govern de les Illes Balears poder signar acords i també
actuacions d’ajuda humanitària més ràpida, més eficaç i en
col·laboració amb els recursos que té el Ministeri d’Afers
Exteriors, a través de l’Agència de Cooperació i també de
l’exèrcit, per posicionar ajuda necessària i urgent humanitària
que cal.

Evidentment seria una obvietat i una redundància
manifestar de bell nou aquí el nostre suport a qualsevol
actuació que sigui resoldre el conflicte de forma pacífica, a la
condemna a qualsevol actuació desproporcionada sigui per la
part que sigui en la resolució d’aquest conflicte i evidentment
també hem de reconèixer la legítima defensa del Govern
israelià i de la seva població als atacs que pateixen, però no
donarem suport mai que aquesta actuació sigui
desproporcionada, violi qualsevol seguretat de la població
palestina civil entenent que no és atac contra...

LA SRA. PRESIDENTA.

Sr. Gómez, vagi acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... atac terrorista -ja acab, presidenta-, per tant, que quedi molt
clar el nostre posicionament en aquest sentit, sense cap marge
de dubte.

Nosaltres demanam que es doni suport a les nostres
iniciatives perquè entenem que especifiquen molt més la
filosofia que vostès plantegen a la base expositiva, els tres
partits proposants.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la diputada Sra.
Durán, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt bona tarda, presidenta, i molt bona tarda a tots,
diputades i diputats. Avui horabaixa ens trobam davant dues
proposicions que ens parlen de drets humans, la primera,
d’Israel i Palestina, del conflicte que hi ha i el que han dit molts
que està enquistat des de fa molts d’anys, i la següent, sobre els
drets humans a Colòmbia, unes propostes que, una vegada més,
fugen, escapen una mica de les competències que tenim aquí els
diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears, i no
vull dir que no n’haguem de parlar, perquè segurament tot
d’una m’ho diran, però sí que és veritat que, una vegada més,
hem de mirar de cara a la posició que té el nostre estat, en
aquest cas l’Estat espanyol, i a la posició que tenim tots els
partits polítics aquí representants dins la Unió Europea en el
Parlament Europeu.

He de dir que una vegada llegida la proposició amb
deteniment, tant la proposició, l’exposició de motius i els punts
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i, a més haver escoltat les intervencions dels grups que la
proposen, em xoca una mica que dins els trenta segons de
l’exposició el diputat socialista, el Sr. Joan Ferrer, hagi dit que
Israel té una violació reiterada de drets humans per part
d’Israel, i ho ha dit als trenta segons de la seva exposició. 

Per tant, podríem dir que som davant d’una proposta que
tant en els termes amb els quals està escrita, tant a la part
expositiva com en els punts, doncs primer de tot hem de dir que
ens sorprèn, ens sorprenia, ara no, una vegada l’hem escoltat,
que el PSOE fos consignatari, perquè es tracta d’una proposta
molt esbiaixada, és a dir, seria esbiaixada.

En un conflicte d’aquesta naturalesa tan complexa nosaltres
creiem que val la pena observar les situacions que es
produeixen i els dramàtics efectes que provoca amb més
distància i més neutralitat. El que no és admissible és descriure
l’ampolla mig buida o analitzar una realitat de calat en
exclusiva amb l’armament argumentari d’una de les parts.

La proposició no és neutral i, per tant, ni és objectiva ni és
creïble en la seva presumpta finalitat de contribuir a aportar
idees per solucionar un conflicte el qual hem de dir que és molt,
molt complex. El text de la proposició no és neutral, com hem
dit, ni objectiu, és limitat i diríem que tendenciós, l’anàlisi de
la situació és intencionadament miop, descriu alguns, no tots,
dels dramàtics efectes que provoca aquest conflicte, però
ignora o, molt millor dit, evita explicar les complexes causes
que provoquen.

L’oblit de les accions de provocació constant d’una
organització terrorista com Hamás contra els ciutadans d’Israel
en el text de la proposició no pot qualificar-se d’error, d’errada,
sembla que cerca precisament eludir els atacs sistemàtics
d’aquesta organització terrorista com a causa eficient de la
resposta israeliana, sigui aquesta proporcional o no, que vull
repetir i vull que quedi clar que nosaltres no hi entram. 

Des de la Unió Europea i des de, he de dir, tots els estats
membres de la Unió Europea, es defensa la creació de dos
estats, un d’israelià i un altre de palestí. Defensa la Unió
Europea, defensam tots els partits membres el reforç del paper
mediador de la Unió Europea, d’Estats Units en aquest
conflicte que faciliti el compliment de les resolucions de
Nacions Unides i el final dels atacs i les agressions. 

Reconeixem l’existència de l’atac d’Israel i el seu dret a
garantir la seva seguretat dels ciutadans contra els atacs a la
seva seguretat, la seva sobirania i la seva integritat. Israel és
atacat gairebé diàriament amb coets dirigits indiscriminadament
contra la població civil, Israel té dret a defensar-se d’aquests
atacs, aproximadament hem de dir 8.000 coets a l’any. I no
entram en si segons quines respostes són desproporcionades o
no, que evidentment sí que hauran de fer, sí que hauran de fer
els organismes adients a tal efecte, no volem dir que no es faci,
volem dir que no hem de ser nosaltres, des del Parlament de les
Illes Balears, qui ho hagi de fer.

Israel no està en guerra amb Palestina, el conflicte obert és
amb Hamás, organització terrorista reconeguda com a tal per
l’ONU, qui provoca els atacs i és la responsable dels
llançaments dels coets. Israel té el dret de defensar-se dels atacs

d’una organització terrorista de la mateixa forma que té
l’obligació de respondre als atacs amb proporcionalitat i limitar
al màxim, i ho repetesc, limitar al màxim els efectes col·laterals
i els danys de la població civil.

Per tot l’esmentat, el nostre vot seria desfavorable a la
proposició que es va presentar, excepte el punt 3, que votaríem
a favor, que crec que és l’únic punt que no ha esmenat
Ciutadans, Ciutadans ha esmenat tots els punts, crec que
excepte el punt 3, que hi estam d’acord, que és l’únic que és
correcte al nostre sentit de veure-ho, però sí que hem de dir que
el que presenta Ciutadans és una altra proposta totalment
diferent.

Per tant, esperarem a saber quin serà el sentit de votació
dels partits que la proposen.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula la diputada Sra. Ribas, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenas tardes a todos los miembros de
esta comisión que una vez más se dedica a ocupar la agenda de
esta comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y
Deportes en materia que nada tiene que ver con las
competencias que tiene este parlamento balear, esta comunidad
autónoma, sobre asuntos sociales, derechos humanos y
deportes. Les recuerdo que la Constitución Española deja muy
claro, muy claro, que las relaciones internacionales son una
competencia exclusiva del Estado, revísense la Constitución
Española, por favor, artículo 149, apartado 1, y comprobarán
que pone que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las
siguientes materias, enumera unas cuantas y la tercera es
relaciones internacionales. 

Lo digo porque al final ustedes tienen esta aspiración de...,
bueno, pues inmiscuirse en los asuntos de competencia estatal
y no tiene ningún sentido, porque, en primer lugar, es que no
tienen competencia, y, en segundo lugar, los ciudadanos no les
han elegido para eso, no les están votando para eso sino para
otra cosa, los ciudadanos ya votan en unas elecciones generales
a las personas que se sientan en el Congreso de los Diputados,
en el Senado de España y que son los que deciden como se
relaciona España con el resto de países del mundo. Entonces,
les eligen para eso, si ustedes quieren dedicarse a esto pues
preséntense, hablen con sus partidos y diganles que les pongan
en la lista al Congreso o al Senado, y si tienen suerte pues ya
saldrán elegidos y ya podrán dedicarse a estos menesteres.
Ahora mismo mejor harían ustedes y mayor favor le harían
ustedes a la ciudadanía de Baleares en dedicarse a solucionar
sus problemas para los que les han elegido. 

Dicho esto, a mí por supuesto pues en la línea de lo que han
dicho algunos diputados que han hablado anteriormente, pues,
evidentemente, es una iniciativa absolutamente sesgada, ustedes
empiezan en el punto 1, que aquí condenamos los bombardeos
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sobre la Franja de Gaza y la mort de més de 200 persones
palestines, entre elles més de 50 menors d’edat. Bueno, y ¿los
bombardeos de Hamás, qué pasa que esos no se condenan?
Porque Hamás lanzó 5.000 cohetes, Israel lanzó 83 misiles,
bueno, pues resulta que un alto porcentaje de las bombas de
Hamás, de esas 5.000, cayeron sobre los propios palestinos.
También es cierto que Hamás lanza cohetes no contra objetivos
militares sino que los lanza contra civiles ¡eh!, y si bien es
cierto que también Israel tuvo capacidad para interceptar el
80% de esos cohetes que iban a impactar contra la población
civil. 

Y también sucede que Hamás no evacua a la población que
se encuentra en los objetivos de Israel, a pesar de que Israel
avisa con una hora de antelación de lo que va a ocurrir. No sé
si tal vez Hamás, que es una organización terrorista, tiene
especial interés en que el desastre sea cuanto mayor mejor para
así dejar en evidencia o intentar dejar en evidencia a Israel ante
la comunidad internacional. En fin, son cosas que podríamos
pensar, que podríamos debatir, pero en cualquier caso es que
no nos corresponde porque no tenemos competencias para esto.

También es cierto que los objetivos de Israel se dirigen
estratégicamente hacia localizaciones desde donde se les está
atacando a su población civil y que Israel tiene el deber, como
todos los estados, de proteger su población civil de ataques
terroristas.

Por tanto, esta iniciativa, evidentemente, para nosotros no
tiene ningún sentido, no tiene por donde cogerse, además es
que no está bien fundamentada ni está explicada de una forma
neutral, ni muchísimo menos. Y también decir que las
iniciativas de Ciudadanos, que entiendo que son estas
enmiendas que no se admitirán, no sé, si se admitieran pues
quedaría una PNL completamente diferente, sólo quería
apreciar que hay una de ellas que también me ha sorprendido
bastante, cuando habla de que, en concreto había que -dónde la
tengo..., un momentito, aquí-, dice que hay que impulsar una
campaña de ayuda y emergencia humanitaria para paliar la
situación que se vive en la Franja de Gaza, Cisjordania y
Jerusalén Este, ¡hala!, todo junto, como si fuera todo lo mismo
¿verdad? La Franja de Gaza está gobernada, está bajo el poder
de Hamás, en cambio Cisjordania y Jerusalén Este están bajo
la autoridad palestina. No sé, y encima entre ellos también
están en conflicto, por tanto, no tiene demasiado sentido.

Yo creo que por eso mismo es importante que dejemos de
jugar a hacer de analistas internacionales y nos dediquemos a
las competencias que tenemos atribuidas y dejemos esto en
manos de las personas que realmente deben dedicarse a ello.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
als grups proposants si volen una suspensió de la sessió o si
podem continuar. 

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, un minut o dos per parlar amb el diputat de Ciudadanos
i ja estaria. 

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò els donam dos minutets.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Senyors diputats... Un cop recomençada la sessió, passam
a la intervenció dels grups proposants per fixar la posició i
assenyalar si accepten les esmenes. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps
de cinc minuts. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Mirin, els llegiré un extracte d’un
article que va publicar Soledad Gallego-Diaz, el 23 de maig
d’enguany: “Israel pot seguir provocant derrotes palestines
perquè la diferència de la capacitat bèl·lica d’uns i d’altres és
abismal, però el terrible és que mai no s’ha sabut què vol fer
Israel amb aquestes derrotes i per què voldria la victòria.
Òbviament, no pot pretendre que els palestins desapareixi
físicament, són més de 3,5 milions de persones en el terreny. És
possible que alguns grups polítics israelians contemplin la
possibilitat d’un sistema d’apartheid o segregació racial, però
la història ens ensenya com acaben aquests règims, perdent,
però això sí, deixaran un rastre de patiment innecessari.”

Tot això, jo ho faig per englobar i donar una resposta a les
crítiques que ha rebut aquesta proposta per part dels grups de
l’oposició, i que em sorprèn molt, perquè jo m’esperava que
començàssim el curs legislatiu d’una altra manera, sense les
dosis habituals de demagògia per part de la diputada del Partit
Popular, però veig que sí que ha estat el cas perquè em recorda
ella que no m’he torbat ni trenta segons en parlar de la
desproporció de les actuacions de l’estat d’Israel a la zona,
quan ho reafirmen, ho confirmen, les múltiples i successives
resolucions de l’ONU des de l’any 1967; que em digui a mi que
no m’he torbat trenta segons, és que el que hauria de fer ella
realment és llegir-se les cròniques per adonar-se de quin és el
recorregut històric i de quina és la desproporció de forces que
tenim de l’estat d’Israel vers Palestina.

Llegiré una frase de José Manuel García-Margallo, que els
deu sonar, que va dir a l’any 2014, que va qualificar
d’“estremecedoras las cifras... -en aquell moment, en el
moment en què es va recruar el conflicte Israel-Palestina a
l’any 2014, va qualificar d’“estremecedoras las cifras de
víctimas en Gaza y reconocía el derecho de Israel a proteger
a sus ciudadanos, aunque condicionado al principio de
proporcionalidad y al respeto a la protección que merecen los
civiles”. Acte seguit, el senyor ministre anunciava la suspensió
de la venda d’armes per part d’Espanya a Israel, que és un dels
punts que nosaltres duim, i que han provocat... -crec que ha
fugit, el so... Hola? Em sentiu? Sí, ha fugit. Ah, d’acord-, i que
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han provocat les crítiques aquí, que ens deien que no hauríem
de parlar de desproporció. Doncs bé, continuam. 

Pel que fa a criticar també, que..., bé el de sempre, no?, ja
ho hem sentit moltes vegades en aquesta comissió, que ens
dedicam a tractar temes que no són els que toquen, que la
Constitució Espanyola..., però a la diputada de VOX ja no li
llegiré perquè, sincerament, a la Sra. Ribas no la vull tractar de
beneita perquè no és el meu objectiu, però ja li he llegit en
algunes ocasions, i no només jo sinó altres diputats, el que diu
l’Estatut d’Autonomia pel que fa a la cooperació, per tant li
hauria de quedar clar que el Govern de les Illes Balears té
competències en cooperació, per tant, ja no li diré més, no
reincidiré més.

Però sí que volia contestar una qüestió, perquè em sorprèn
que la Sra. Diputada del PP ens digui que venim aquí a passar
l’estona, que no tenim res més a fer, i ara, justament, mentre
ella parlava, m’he ficat a la web del Parlament i veig que, de les
13 iniciatives que tenim pendents per tractar en aquesta
Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans, 13, només 2
són del Partit Popular, vull dir, tota la resta són presentades per
altres grups, majoritàriament dels grups que donam suport al
Govern; cap per part del partit VOX, es veu que se’ls ha acabat
un tema i quan estiren i estiren un tema com un xiclet ja no
saben què han de dir i per això no presenten cap mena de
proposta, es veu que no tenen cap mena de proposta, no tenen
cap mena de solució pel que fa a assumptes socials i drets
humans, que és el títol d’aquesta comissió. 

Entrant en matèria ja pel que fa a les esmenes que ens ha
presentat el Grup Ciudadanos, ja es pot imaginar que no
acceptarem cap de les esmenes de supressió, que són aquelles,
perquè quedi recollit, que afecten els punts 4, 5, 6, 7, 8 i 10, no
n’acceptam cap, perquè desdibuixen completament la intenció
d’aquesta proposició no de llei i desdibuixen també
l’enfocament que nosaltres donam al conflicte. 

Pel que fa a les esmenes de modificació, l’esmena referida
al punt 1 nosaltres no l’acceptam, perquè consideram que
també desvirtua i desdibuixa el plantejament de desigualtat de
forces i de discriminació sistemàtica que pateix la població
palestina, per tant no l’acceptam.

I, després, aquella referida al punt 2, l’esmena de
modificació referida la punt 2, aquesta sí que l’acceptaríem, hi
votaríem a favor. 

Després, pel que fa a les esmenes d’addició, l’esmena que
afegeix un nou punt, que seria un nou punt 4, que correspon a
l’esmena 7356, l’acceptam, la donam per vàlida, pensam que
no aporta moltíssim en especial, però la donaríem per vàlida.

Després, l’esmena següent, que seria l’addició d’un nou
apartat, que seria el punt 5, que correspon a l’esmena 7357,
nosaltres no l’admetem, perquè novament consideram que
desvirtua la voluntat del punt que nosaltres voldríem que fos
l’ONU l’encarregada d’aquesta tasca d’investigació dels fets
denunciats.

I després, les dues darreres esmenes d’addició, que són la
7358 i 7359, les acceptarem amb la transaccional a la qual hem

arribat ara fa uns segons, gràcies al treball que hem fet amb els
diputats...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrer...

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

... -sí, vaig acabant, perquè estic intentant clarificar...

LA SRA. PRESIDENTA: 

..., és que ha d’acabar ja la...

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

..., sí, però, voldran saber...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Digui si accepta les esmenes o si no les accepta.

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

..., sí, sí, voldran saber el que queda, justament, són aquestes
dues, que hem arribat a una transaccional en què, en lloc de dir
“a través de la cooperació directa”, ha de dir “en totes dues
d’elles, prioritzant la cooperació directa i sense deixar de banda
les ONG dedicades a l’ajuda humanitària a la zona”.

Jo ara ho passaré al lletrat perquè quedi tot recollit. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el diputat Sr. Jiménez, també per un
temps de cinc minuts. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

Buenas tardes de nuevo. En realidad, no hay mucho más
que añadir a lo que ha dicho el representante del Partido
Socialista con respecto a las enmiendas presentadas por el
Partido Ciudadanos. Nos reafirmamos, por tanto, en lo
anteriormente dicho. Nada más. 

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. I, finalment, pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un
temps de cinc minuts. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Sí, moltes gràcies, presidenta. Al marge d’agrair l’esforç del
Sr. Gómez, acceptant les transaccions a les dues esmenes amb
les quals ens hem posat d’acord, només dir una cosa que és
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molt senzilla i de vegades mala d’entendre, si un no ho vol fer,
i és que la neutralitat no existeix, sobretot si el conflicte és
desigual. A partir d’aquí, exigir segons quines coses, saben ben
cert -qui ho exigeix- que és impossible. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Acabat el debat, passarem a votar
la Proposició no de llei 4973/21, i crec que podríem votar punt
per punt, si els...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah, idò disculpi, un segonet. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Jo demanaria que, per favor, tornassin repetir quines són
exactament les esmenes que s’accepten. Crec que just s’accepta
així com està redactada la número 4, bé, la del punt 4, que seria
l’esmena 7356, la que es fa una esmena d’addició al nou punt
4, crec que aquesta és l’única que s’accepta.

I després crec que hi ha dues transaccions. M’ha quedat...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Esperi un momentet, un momentet que tinguem les esmenes
enumerades per...

(Se sent de fons el Sr. Lletrat de manera inintel·ligible)

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Quina?

(Se sent de fons el Sr. Lletrat que diu: “la segona”)

D’addició?

(Se sent de fons el Sr. Lletrat de manera inintel·ligible)

Ah, la 7356? És un punt afegit.

(Se sent de fons el Sr. Lletrat de manera inintel·ligible)

És un punt nou, perquè ells posen “punt 4", però perquè ells
posaven punts perquè en suprimien, però...

(Pèrdua de so)

Voleu que ho torni dir, o que ho digui el lletrat? Ho dic jo?
Sí.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Un momentet, Sr. ... Ah, bé, idò digui, digui.

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

A veure, hi havia esmenes de supressió, que són la 7362,
7363, 7352, 7353, 7354 i 7355, que no acceptam.

Després, hi havia esmenes de modificació, que n’hi ha dues,
hi ha la 7360, que no acceptam, i la 7361, que sí acceptam. 

I després, hi havia esmenes d’addició, n’hi havia un total de
quatre: la 7356, l’acceptam i es convertiria en el punt número
11; la 7357, no l’acceptam; i després hi ha la 7358, que és una
esmena d’addició transaccionada, que es convertiria en el punt
12; i la 7359, també transaccionada en el mateix sentit, es
convertiria en el punt 13.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Miri, votam punt per punt. Venga. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Presidenta, abans de votar punt per punt, necessitam un
minut o dos, perquè ara que sabem el que voten, hem de mirar
el que votam, no tenim temps material de saber el que votam,
hem de mirar la redacció del que han acceptat. Per tant, li
deman, per favor, dos minuts perquè la resta de partits polítics
que no érem a la conversa, que només s’ha fet amb el grup de
Ciutadans, sapiguem què votam.

LA SRA. PRESIDENTA: 

D’acord, idò els donam dos minuts perquè ho puguin
recaptar. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Gràcies, moltes gràcies. 

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començam les votacions. Prestem atenció
tots perquè..., que no sigui un cacau. Començarem per votar el
punt número 1 així com està. 

Vots a favor?

El punt 1 així com està.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI.

Són 6 vots a favor, 4 vots en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam ara el punt número 2, amb l’esmena 7361, punt
número 2 amb l’esmena 7361.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

Són 8 vots a favor i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votar el punt tercer, també així com està. 

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI.

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam els punts 4, 5, 6, 7, 8 i 10, també així com estan,
4, 5, 6, 7, 8 i 10.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

Són 6 vots a favor i 5 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votarem el punt número 9, així com està també.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

Són 7 vots a favor i 4 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votarem un nou punt, que seria el punt número 11, amb
l’esmena 7356.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI.

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació d’un nou punt número 12, amb
l’esmena 7358, transaccionada.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

Són 7 vots a favor i 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Finalment, passam a la votació d’un nou punt número 13,
amb l’esmena 7359, també transaccionada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI.

7 vots a favor, 1 vot en contra i 3 abstencions.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5039/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, relativa a violació de drets humans a Colòmbia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5039/21, presentada pels Grups Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, relativa a violació de drets humans a Colòmbia. Per
a la seva defensa per part dels grups proposants intervenen, pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos, intervé el diputat Sr.
Jiménez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. La violencia en Colombia tiene
raíces profundas, de hecho podríamos remontarnos a los
tiempos de la colonia y del tiempo posterior del asentamiento
de unas élites económicas nacidas de las minorías criollas de la
época española que desde entonces rige los destinos del país y
que se consolidan con el apoyo de Estados Unidos, después de
la proclamación de la doctrina Monroe, doctrina que, en un
primer momento, trataba de luchar contra el colonialismo
europeo, pero que, a la larga, se convierte en un nuevo
dominio, el del imperialismo estadounidense.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105039


1010 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 60 / 9 de setembre de 2021 

La violencia actual puede explicarse desde las expectativas
de mejoras campesinas de los años 30 del siglo pasado, nunca
conseguidas, y ya después de la Segunda Guerra Mundial,
además de por los enfrentamientos entre los dos partidos
tradicionales, por la pobreza del mundo rural y la enorme
diferencia de renta entre la clase dirigente y el resto de la
población. 

Estos hechos hacen surgir distintos movimientos
guerrilleros a finales de los 50 y principios de los 60, a la par
de lo que sucede en distintos países del mundo en los procesos
de descolonización y la confrontación de la Guerra Fría. La
diferencia se establece a partir de que estos movimientos
guerrilleros desaparecen de la escena global bien por conseguir
sus objetivos o bien por su fracaso, mientras que en Colombia
la guerrilla se mantiene prácticamente hasta nuestros días en un
escenario marcado por distintos actores, entre los que se
cuentan los dos partidos tradiciones del gobierno,
conservadores y liberales, que representan a la clase dirigente;
el ejército; las guerrillas, básicamente las FAR y el ELN, los
grupos paramilitares al servicio de los primeros y los narcos
con connivencia con algunos de los grupos anteriores a los que
habría que sumar movimientos sociales tanto de raíz campesina
como urbana, todo ello inmerso en un país extenso con
importantes zonas boscosas donde se desarrollan gran parte de
los conflictos conocidos o no conocidos, ya que la
transparencia mediática de lo que ocurre allí, en estas zonas,
deja mucho que desear.

La firma de los acuerdos de paz de la Habana de 2016 entre
las FARC y el Gobierno trajo una luz de esperanza para el país,
se legalizó el nuevo partido heredero de las FARC
disolviéndose éstas como movimiento guerrillero, presuponía,
por tanto que uno de los conflictos más importantes del país
desaparecía y mostraba el camino para llegar a un resultado
similar con el Ejército de Liberación Nacional. No obstante, la
no aprobación del plebiscito por un estrecho margen dio alas a
los detractores del acuerdo, entre los que se encuentra el
anterior presidente Álvaro Uribe, para oponerse a seguir la
senda de la paz. 

Desde entonces, los episodios de violencia no han cesado
tanto en ambientes urbanos como rurales habiéndose registrado
miles de víctimas entre muertos, muchos de ellos
excombatientes de la guerrilla, heridos y personas afectadas por
la violencia de todo tipo, pero entre los que se encuentran
especialmente mujeres que han sufrido violación y maltratos. 

En los últimos tiempos, y éste es el objetivo de esta PNL,
denunciar los episodios muy graves de violación de los
derechos humanos registrados en Colombia como consecuencia
de la represión de las protestas pacíficas por las reformas
tributarias impulsadas por el presidente Duque. Los sucesos
acaecidos desde el 21 de abril cuando se inicia el paro nacional
se han saldado con importantes violaciones de los derechos
humanos entre los que se cuentan, según un informe de la
campaña Defender la Libertad, “El riesgo de defender la
libertad en las calles”, homicidios, lesiones personales,
violencia basadas en género, estigmatización, así como
judicializaciones y detenciones arbitrarias.

Hay un dato diferencial con respecto a otros momentos de
violencia en este país, muchos de los atropellos se producen en
el medio urbano y están más documentados a través de los
testimonios directos, a veces incluso filmados por móviles. Esto
hace más cercana la percepción de la violencia y es más
probable y justificada su denuncia. 

La Comisión Colombiana de Juristas denunció ante la ONU
a finales de junio la desaparición de 327 personas en dos
meses, los cuerpos sin vida de algunos de estos desaparecidos
fueron hallados en las aguas del río Cauca. 

A finales de agosto, pasados cuatro meses desde el
comienzo del paro, la Mesa Nacional Sobre Desaparición
Forzosa denunció que aún no se sabía el paradero de 60
personas. Según datos de la ONG de Defensa de Derechos
Humanos y de Paz, han muerto asesinados 112 personas en los
últimos seis meses, 34 de ellas exguerrilleros.

Recordemos que desde la firma del acuerdo del 2016 1.200
personas han sido asesinadas. 

El gobernador del departamento Magdalena, Carlos
Caicedo, también debió abandonar Colombia el 19 de agosto
tras denunciar ante la Fiscalía un plan paramilitar para
asesinarlo. Es el único gobernador progresista de Colombia. 

El nuevo presidente de Colombia, Duque, es un convencido
detractor, como buen “uribista”, del acuerdo de paz y está
empeñado en enterrarla definitivamente y para ello no repara en
utilizar cualquier estrategia con este fin. Para poner un par de
ejemplos, uno de los pilares básicos del acuerdo de paz, el
sistema integral de justicia transicional, ha sido atacado y
criticado por funcionarios del actual gobierno y no se han
implementado las medidas que podrían mejorar las condiciones
de vida campesina, como la reforma rural, la sustitución de los
cultivos...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Jiménez, vagi acabant, per favor. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

... -sí-, la protección de la persona defensora de derechos
humanos o medidas de género.

Y lo que es verdaderamente preocupante es la connivencia
de algunos sectores de la policía o del ejército con los
paramilitares, estos son los brazos ejecutores de los asesinatos
mientras que los primeros son los responsables de la represión
durísima contra las protestas pacíficas. 

Estamos asistiendo a una estrategia de frenar cualquier
atisbo de protesta mediante la aplicación del terror extremo y,
en estas circunstancias, ¿alguien puede pensar que este
presidente quiere parar realmente dicha violencia? Solo la
acción conjunta de los movimientos sociales colombianos y la
presión europea, y de otros países democráticos, tal vez...
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Jiménez, ha d’acabar.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ: 

Una frase, me queda. ¿Digo la frase o no?

Por ello, creemos urgente la actuación del gobierno español
y de la Comisión Europea condenando la represión de las
protestas pacíficas y exigiendo el respeto de los derechos
humanos en Colombia.

Gracias.  

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Bé, la violació dels drets humans a
Colòmbia ha estat una constant durant els darrers cinquanta
anys. La veritat és que, tant siguin organitzacions armades,
paramilitars, narcotraficants..., i l’Estat colombià és un espai
amb una violència extrema. 

Darrerament, però, a més a més, hem vist com, després
d’uns històrics acords firmats a l’Havana, el 2016, amb un
canvi de govern a Colòmbia, els acords de pau signats entre el
govern colombià, que representa l’Estat, i les FARC, que
desaparegueren i es convertiren en un moviment només polític,
s’han incomplit per part del govern que ha entrat. I, a més a
més, l’Estat colombià ha estat un dels principals responsables
d’una situació democràticament anormal on la vulneració de
drets humans ha estat una constant, dones, infants, minories
ètniques, sempre han acabat rebent la pitjor part.

I, com que el diputat Jiménez ho ha dit pràcticament tot,
només vull fer una referència a Carlos Caicedo, polític i
professor universitari, governador de la província de Santa
Marta, i una figura important de l’esquerra colombiana que ha
hagut de deixar la presidència de la província de Santa Marta
i exiliar-se a Europa, amenaçat de mort pels clans de narcos.
L’Estat colombià té l’obligació de protegir els demòcrates
colombians com ell i, en aquest cas, no ho ha fet, ha hagut de
partir. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos s’han presentat les esmenes RGE núm. 7364 i
7365/21. Per a la seva defensa intervé el diputat Sr. Gómez, per
un temps de cinc minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Des de Ciutadans manifestam
evidentment el rebuig dels episodis de violència que s’han

viscut a Colòmbia i dels quals n’hem estat testimonis a tots els
mitjans de comunicació i dels que n’han estat testimonis també
els ciutadans d’origen colombià que resideixen a la nostra
comunitat autònoma i que envers aquesta situació es varen
mobilitzar, específicament, o molt especialment també a l’illa
d’Eivissa, i que varen traslladar la seva preocupació per la
situació i per la seguretat dels ciutadans, els seus compatriotes,
amb tota l’angoixa que patien des d’aquí en veure les imatges
de com es va respondre amb l’actuació del govern colombià
envers les protestes civils, evidentment legítimes, es
manifestaven per una reforma tributària i fiscal a un moment de
crisi que feia patir, evidentment una situació social ja agreujada
per altres conflictes no resolts encara i, per tant, aquest
patiment es va traslladar també aquí, a la nostra comunitat
autònoma, no tan sols el que vàrem veure als mitjans de
comunicació.

I nosaltres hem presentat unes esmenes, precisament,
perquè entenem que dins aquestes protestes legítimes
pacífiques les varen utilitzar, com han fet altres vegades, no
som aliens a l’Estat espanyol del que hem vist, altres
esvalotadors, altres grups ultres i altres que han aprofitat
aquesta mobilització social precisament per mantenir aquesta
situació de violència que no s’ha resolt, com semblava, i aquí
hi ha els combatents i aquí hi ha grups anti sistema. I,
evidentment, la resposta va ser desproporcionada perquè va
afectar els drets i llibertats de les persones que, pacíficament,
s’hi manifestaren, per la situació de violència que s’hi va viure
també de resposta d’alguns dels manifestants, varen fer que
veiéssim escenes que varen ser lamentables.

Tot i això, de cap de les maneres es podia actuar amb les
conseqüències que hem conegut, de violació de drets humans,
de violació de dones i de moltes actuacions delictives per part
de forces que han d’estar controlades per un estat democràtic,
malgrat aquesta democràcia sigui imperfecta, com està
catalogada juntament amb altres països. 

Les nostres esmenes van en reconèixer i a condemnar
aquesta actuació desproporcionada, i evidentment la segona va
en la línia, sobretot, de prioritzar l’exigència de garantia
respecte d’aquestes llibertats que es varen alterar.

Nosaltres, el que no podem obviar de cap de les maneres és
la dificultat, també, i la necessitat que el Govern, juntament
amb una educació en valors i juntament amb la ciutadania que
es pugui manifestar lliurement i amb el respecte als seus drets
i llibertats, puguin aconseguir que aquest tipus de
manifestacions no siguin també alterades, sobretot per molts
grups delictius que les aprofiten com a escuts per a les seves
actuacions greus, fins i tot, de terrorisme. 

Entenem que són molt més globals les nostres esmenes en
aquesta línia i, evidentment, traslladam a la diplomàcia i a
l’acció de la Unió Europea i del nostre Govern d’accions
exteriors perquè puguin traslladar al Govern colombià aquesta
reivindicació i aquesta condemna per l’actuació
desproporcionada i, sobretot, la mancança de molt de rigor i
sobretot d’una actuació perfectament democràtica, com han de
tenir les forces i cossos de seguretat de l’estat colombians, que
no tots ni molt manco..., però que evidentment s’han produït
violacions importants d’alguns dels seus funcionaris. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107364
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Nosaltres demanam al Sr. Jiménez i al Sr. Mas -anava a dir
“Collet”- que entenguin que les nostres esmenes van per aquí
i entenem que milloren molt més el text de la proposició no de
llei que es presenta aquí. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
Socialista s’han presentat les esmenes RGE núm. 7370 i
7371/21, modificada mitjançant escrit RGE núm. 7375/21. Per
a la seva defensa intervé el diputat Sr. Ferrer, per un temps de
cinc minuts. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Amb Colòmbia no sols ens
uneixen uns imborrables llaços històrics, és, a més, també un
dels socis estratègics d’Espanya i també a les nostres illes és un
país que hi manté una important presència de residents. 

Les protestes ciutadanes davant la reforma tributària
provocaren nombroses i violentes manifestacions que
desencadenaren un caos sense precedents i un debilitament de
les institucions democràtiques. D’acord amb la Defensoria del
Poble Colombià, organitzacions de drets humans i mitjans de
comunicació, el saldo a 7 de maig era de 31 persones mortes
involucrades amb l’abús d’armes de foc contra els civils, també
segons les dades proporcionades per la Red EU-LAT, que és
una xarxa de moviments i d’organitzacions europea que
promou la solidaritat entre els pobles d’Amèrica llatina i
d’Europa. 

Tot plegat, ha enfosquit la implementació d’un acord de pau
en el país i un debilitament de l’estat de dret pels impactes que
ha tengut en l’estabilitat democràtica. Això també s’ha
manifestat en l’intent d’atemptat que va patir el president
Duque i membres de la seva delegació, una agressió contra la
qual el nostre grup parlamentari expressa el seu enèrgic rebuig. 

Durant la visita de la ministra d’Afers Exteriors del Govern
d’Espanya a Colòmbia, al febrer, es va manifestar en aquell
moment el nostre suport a tots els acords de pau i se signà un
nou conveni de col·laboració pel qual es destinaren 120 milions
d’euros del fons de cooperació per a Colòmbia. Aquest import
serveix per contribuir a l’enfortiment de l’estat de dret en el
desenvolupament de polítiques inclusives i en equitat de gènere
per, d’aquesta manera, consolidar la pau en una de les regions
més assotades per la violència i la pobresa. 

Des del Grup Parlamentari Europeu, el Socialista, amb el
suport de conservadors, liberals i verds, es va aprovar una
resolució que reitera el suport a la implementació de la pau a
Colòmbia i on es condemnen els assassinats a líders socials, ex
combatents i defensors dels drets humans.

La Comissió Europea, al seu torn, dona suport als defensors
dels drets humans a través de la campanya “Defensam la vida”,
així com també dona suport a la unitat especial d’investigació
i a altres actors per a la protecció dels drets humans i el
desmantellament del crim organitzat en el país.

Les protestes tenen una explicació, diguem, estructural de
desigualtat i una manca de connexió amb la situació de milions
de persones en el país. En el seu moment ja es va intentar
explicar, de manera simplista, que els que protestaven
intentaven fer un xantatge al Govern colombià. En realitat, el
que necessiten és ser reconeguts com a ciutadans iguals, com a
persones que participen en la construcció de solucions urgents.
La pandèmia ha fet retrocedir a Colòmbia una dècada en la
lluita contra la pobresa, més de 20 milions de persones viuen
amb menys de 72 euros al mes.

Per tot plegat, per la complexitat de la realitat colombiana,
el nostre Grup Parlamentari vol posar l’accent en el següent,
que explicaré ara i que està materialitzat en les esmenes que
hem registrat per tal d’abordar d’una manera complexa el que
és, també, una situació complexa i que requereix igualment una
solució complexa. Nosaltres, el que volem abordar amb les
esmenes que hem presentat és, primer de tot, la solidaritat amb
el poble colombià; volem abordar la crítica a l’ús de la
violència vengui d’on vengui a les manifestacions; volem donar
suport als acords de pau i esperar que es reprengui el seu
impuls; volem reforçar el sistema integral de Verdad, justicia
y reparación y garantía de no repetición; volem reconèixer
també les víctimes de la violència sexual; volem donar suport
explícit als defensors dels drets humans i als líders socials
colombians; volem enfortir la lluita per les desigualtats i les
discriminacions; i volem, també, que es doni continuïtat als
acords de pau i que es propiciï el retorn a la calma.

També volem reclamar la importància de retornar a la
independència judicial i als pilars de l’estat de dret i un esment
especial, també, per donar un suport especial a la Unidad
Especial de Investigación de la fiscalia colombiana.

Volem contribuir al diàleg obert i constructiu amb l’ONU
i amb la resta d’organitzacions internacionals, i demanar al
Govern colombià que garanteixi la protesta pacífica i que
s’investiguin els assassinats i els abusos de força que s’hagin
pogut produir contra les protestes legítimes.

I, finalment, com deia, condemnar -i ho fem de manera
expressa- condemnar l’intent d’assassinat contra el president
colombià. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Ferrer. Passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Diputada
Sra. Durán, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, presidenta. Sí que he de dir que demanaré
per favor a la presidència que, una vegada hagi acabat la meva
intervenció, quan demanam el minut de recés per saber les
esmenes que s’accepten o no, que puguem participar tots els
grups polítics perquè és que, si no, no sabem què és el que
s’accepta, què és el que no s’accepta, i hem de dir que les
esmenes del Partit Socialista són dues o tres PNL noves que res
no tenen a veure amb la que s’ha presentada, per tant, jo crec

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107370
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que hem de saber abans de votar, que ens donin un temps per
saber què és el que s’accepta i què és el que no s’accepta i que
també hi puguem participar. 

Moltes gràcies, presidenta. 

Bé, som davant d’una proposició que nosaltres separarem
en dos grups: primer de tot volem parlar quant a les
manifestacions i els bloquejos a Colòmbia, i volem posar-ho en
context. Hem de dir que dia 28 d’abril el govern d’Ivan Duque
-que no “Duc”, perquè tot el temps la PNL parla del “Sr. Duc”,
i el “Sr. Duc” nosaltres no sabem qui és-, el Sr. Ivan Duque va
presentar una reforma tributària en la qual cercava recaptar 23
milions de pesos en aquell moment, que serien destinats a
millorar les finances públiques i a finançar programes
d’assistència social després dels efectes econòmics i socials
causats per la pandèmia de la COVID-19. Algunes mesures de
la reforma comportaven apujar els imposts a la riquesa,
reducció de la suma mínima a partir de la qual els ciutadans
haurien de declarar imposts o elevar les sobre taxes de la
gasolina o del dièsel, entre d’altres.  

La reforma no va ser ben acollida entre la població civil i,
com a conseqüència, milers de persones varen sortir al carrer
a manifestar-se de manera pacífica contra aquella proposició de
l’executiu. Una protesta social espontània, amb una participació
majoritària de joves que varen expressar les seves legítimes
preocupacions.

Les manifestacions pacífiques varen degenerar en una brutal
violència causada per grups minoritaris que les varen aprofitar
per causar vandalisme i intentar desestabilitzar el país. Hi va
haver bloquejos, també, a les ciutats més importants del país.
Bloquejos que, entre d’altres, impedien l’entrada de menjar a
les ciutats. Fruit de l’enfrontament, desgraciadament, hi va
haver milers de civils i policies morts i també ferits.

El govern ha cooperat per negociar amb els protestants,
sotmetre’s a l’escrutini internacional i investigar el succeït
durant les manifestacions, per tant, el govern ja investiga
aquests casos en els quals la policia s’hagi pogut excedir de les
seves funcions. No només això, sinó que la Unió Europea ha
demanat al Govern de Colòmbia que així sigui i ho han fet no
només el Parlament Europeu, sinó tots els estats membres. 

Quant a l’acord de pau, el Parlament Europeu ha donat
suport a la implementació de l’acord de pau que fa el govern,
òbviament, amb un marge gran de maniobra, Resolució de dia
29 d’abril, on es reitera el suport a l’acord de pau a Colòmbia
i acull amb satisfacció el recent diàleg que ha tengut lloc entre
altres partits, al mateix temps que reconeix el seu esforç polític,
realisme i perseverança.

S’ha de recordar que hi ha grups paramilitars i grups de
narcotràfic que impedeixen que l’acord pugui dur a terme la
seva labor dins de l’acord de pau i de recerca de les violacions
de drets humans que es duen a terme. Aquests grups
impedeixen al govern un control de tot el que succeeix al país,
són grups amb molta força que generen violència i no permeten
al govern actuar així com tocaria. Desafortunadament,
l’actuació de bandes criminals, grups armats i narcotràfic són
una realitat d’un país que es cobra la vida de milers de

persones. El govern fa tot el que està a la seva mà per
desmantellar aquestes organitzacions criminals. 

Hem de dir que dins del Parlament Europeu, dia 23 de juny,
i ara ho diré en castellà, se llevó a cabo el noveno comité
operativo del Fondo Europeo para la paz en Colombia.
Durante la sesión realizada el 23 de junio se llegaron a
acuerdos para comprometer recursos por un monto de 5
millones de euros que estarán destinados principalmente a
fortalecer la implementación de la policía nacional, a la
recuperación social y económica de exintegrantes de las
FARC, así como a la política de tierras para beneficiar con
proyectos productivos a quienes acceden y formalizan sus
tierras y a la implementación de los PDET en los
departamentos de Caquetá, Putumayo y el municipio de
Tumaco en infraestructura vial y en el fortalecimiento de las
cadenas productivas de cacao y de leche. 

De totes maneres, aquí hem dit que des de fa 50 anys a
Colòmbia l’estat vulnera els drets humans, però nosaltres
creiem -i així ho considera Europa- que és inqüestionable que
Colòmbia des de fa 50 anys és una democràcia. I una de les
coses que volem posar damunt la taula és que el Govern del Sr.
Duque ha creat l’estatut temporal de protecció per als gairebé
2 milions de migrants veneçolans que es troben a Colòmbia i
que això permetrà a les persones veneçolanes accedir a drets,
serveis i oportunitats d’integració per 10 anys, mentre que
adquireixen una visa de residència, és una mesura humanitària
i apolítica que beneficiarà més d’1,7 milions de persones que
van sortir de Veneçuela, que allà sí que no hi ha democràcia, i
de les quals un 56% es troba en situació irregular. 

Som davant d’una situació molt complexa, on el Partit
Popular mira cap a les resolucions europees i a les resolucions
que els nostres partits polítics han tengut a altres estaments on
sí tenen competències per tractar aquestes problemàtiques.

Vull dir que nosaltres, de la proposició original...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán vagi acabant. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

..., només dir que de la proposició original nosaltres estàvem en
contra del primer punt i a favor del segon, i ara..., que posava
“1, 1" però entenem que és “1, 2", i ara estarem un poc a
l’expectativa de què és el que s’accepta i què és el que no
s’accepta de les esmenes presentades. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la diputada Sra. Ribas, per un temps de
cinc minuts. 
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LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Bueno, pues seguimos con lo mismo de
siempre, otra vez más en esta comisión estamos debatiendo
sobre un tema de política internacional. Alguno dice que,
bueno, que aquí en esta Comisión de Asuntos Sociales,
Derechos Humanos y Deporte los únicos que traen iniciativas
son los grupos que sustentan al gobierno de Baleares y que la
oposición no está trayendo iniciativas, pues mire, ¿sabe qué
pasa?, que yo he presentado iniciativas, por ejemplo, elaborar
un informe de impacto familiar en los proyectos de ley de aquí,
de Baleares, ¿y qué pasó?, que fue rechazada. También he
presentado iniciativas para obtener medidas de protección a las
familias en las islas Baleares ante la crisis económica derivada
de la pandemia, ¿y qué pasó?, pues que fue rechazada.

Porque ustedes son los grupos mayoritarios, por lo tanto,
ustedes son los que tienen en su mano el poder traer aquí
iniciativas que luego se lleven a cabo, porque está claro que a
las que presenta la oposición ustedes, sistemáticamente, suelen
votar en contra. Plan urgente de colaboración con bancos de
alimentos, comedores sociales y locales de auxilio social, para
aquí, para Baleares, también rechazada, porque es que lo de
auxilio social les sonaba a Franco, y con esa excusa la
rechazaron.

Entonces..., bueno, por no hablar ya de las peticiones de
formación de una comisión de investigación para aclarar cómo
se están gestionando los centros de menores tutelados y los
centros de reforma de menores, que están siendo, tristemente,
noticia durante toda la legislatura por escándalos continuos
sobre explotación sexual de menores, rechazadas todas las
solicitudes de investigación, y luego ustedes dicen que aquí no
traemos iniciativas los de la oposición. Ustedes sí, claro que
traen iniciativas, pero no solo de Baleares, sobre Colombia,
sobre el Sáhara, sobre Egipto, ahora sobre la Franja de Gaza,
sobre el Valle del Jordán, ¿verdad?

Y ¿qué pasa con los derechos humanos de la gente de aquí,
que son su competencia? Esos..., nos olvidamos, sobre eso, no
queremos debatir, ¿verdad? Y si alguien presenta alguna
iniciativa, por supuesto votamos en contra.

Bueno, pues miren, no solamente pasan olímpicamente de
los derechos humanos y de los asuntos sociales de aquí, de
Baleares, sino que encima se permiten el lujo de inmiscuirse en
los asuntos de otros países sobre los que ustedes no tienen
ninguna competencia, es más, es que a ustedes ni les conocen,
ni saben que existen, ustedes, allí. Ahora aquí, en esta
iniciativa, ya se permiten decidir que allí tienen que aprobar
una renta básica, que además tienen que frenar las
privatizaciones, también les dicen que tienen que llegar a un
acuerdo de paz con las FARC, con un grupo terrorista que
tienen allí, en su propio país, que ellos lo padecen... Bueno, ¡es
que esto es inaudito!

En fin, evidentemente votaré en contra de esta iniciativa.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Ribas. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts, per a la qual cosa es demana als
grups proposants si volen una suspensió de la sessió o si podem
continuar. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Si poden suspendre..., dos minuts, li ho agrairé. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Suspenem la sessió dos minuts, eh?

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, recomençam la sessió. Passam a la
intervenció dels grups proposants per fixar la posició i
assenyalar si s’accepten les esmenes. Per part del Grup Unidas
Podemos té la paraula el Sr. Jiménez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, empezaremos por la
intervención de Ciudadanos, donde..., son dos enmiendas
donde la palabra..,. donde se pretende matizar el punto 1,
donde pone “condena la represión”, el representante de
Ciudadanos diría “condena la actuación”. Nosotros no estamos
de acuerdo con este cambio y no la aceptaríamos.

Perdón, perdón, perdón.... Entonces no aceptaríamos esa
primera, es un matiz, pero no la vamos a aceptar; tampoco la
segunda enmienda porque entendemos que prácticamente viene
a... también un poco a matizar, un poco a decir lo mismo que
decimos nosotros.

La del Partido Socialista, las enmiendas presentadas por el
Partido Socialista vamos a aceptarlas, pero añadiendo...,
nosotros no vamos a renunciar a ninguno de los dos puntos, ni
al 1 ni al 2 que se mantendran tal cual están redactados. Lo
único es que la enmienda del Partido Socialista, donde pone
“Punto 1.1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
solidaritat...”, tal, tal, tal, se pondría, a continuación -a
continuación-, sería un punto y seguido del primer punto de la
PNL. Y a continuación, el resto de los puntos añadidos, que
dice: “1.2. El Parlament de les Illes Balears...” y los puntos
luego a), b) y c) y tal se mantendrían tal cual.

 En cuanto a la enmienda del número 2 del Partido
Socialista, del punto 2, no entraría... donde pone “contingut de
la iniciativa”, el 2.1 no entraría digamos; en cambio el punto
2.2, que también insta al Gobierno de España, con las letras a),
b), c), se pondría a continuación del redactado del punto 2 de
la PNL. Esto sería la... tal como lo veríamos desde los dos
partidos proponentes de esta PNL.

Tal vez luego habrá que explicarlo allí con más
detenimiento, pero bueno, esta es la idea.
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En cuanto a otras ideas expresadas aquí... por ejemplo, por
el Partido Popular, estamos de acuerdo en lo que se plantea de
que es una situación del Partido... perdón, de Colombia, muy
compleja, y que requiere de un profundo análisis para entender
todas las cuestiones, todos los actores, todas las situaciones que
se manejan no... en los últimos años, en los últimos meses, sino
desde hace muchísimo más tiempo para poderlo entender. Lo
que no entendemos es que... o no estamos de acuerdo, no es
que no lo entendamos, no estamos de acuerdo un poco en la
equidistancia, ¿no?, de que todo el mundo es igualmente
culpable, todo el mundo... tiene sus errores cometidos y tal. 

Nosotros entendemos, analizando lo que se critica o es el
objeto de estudio de esta PNL que hay un responsable directo
de estas actuaciones, y no son grupos vandálicos que hayan
hecho esto o cuál, es una represión directa de unas
manifestaciones o de unas protestas pacíficas. Por lo tanto,
entendemos que si bien es verdad que se ha pedido, nosotros lo
pedimos, pero ya está... también hay investigaciones en marcha,
creemos que no podemos partir o trabajar desde la
equidistancia, sino también de la situación de los hechos que
han sucedido y que son criticables. 

Ha habido varios informes donde hablan de la... que están
en la comisión inter... inter..., perdón, ahora se me ha olvidado
el nombre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
hay una serie de informes que han llegado allí que hablan de
todos los atropellos a los derechos humanos sucedidos en este
tiempo que hablan de más allá de 4.600 víctimas de distintas
categorías, que han sufrido la violencia física o bien
directamente han sido asesinadas o bien han tenido distinto tipo
de agresiones. Por lo tanto..., bueno, esto en cuanto al Partido
Popular.

En cuanto a VOX, pues, bueno, sería un poco que antes no
hemos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

... -sí, ya acabo, ya acabo-, simplemente decir que, bueno, que
esto es un tema que ya hemos hablado muchas veces, que aquí
pueden tratarse cosas que es verdad que tal vez no sean de las
competencias propias de este parlamento, pero que sí deben
tratarse, a nuestro entender, puesto que son temas de carácter
humanitario y de carácter global que también pueden tener
cabida en cualquier parlamento.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Finalment, pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca..., no vol fer ús de la paraula,
Sr. Mas?

Volen un recés de dos minuts per allò de..., abans de la
votació... per exemple vostè Sr. Jiménez, pot llegir, m’ho diu

el lletrat, exactament com queda la proposta? Llegeixi-la per
favor.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Bien, quedaría así: “Punto 1. El Parlament de les Illes
Balears condemna la repressió del Govern colombià de les
protestes civils legítimes d’aquestes setmanes així com la
sistemàtica persecució política i sindical o social a Colòmbia”,
punto.

Y a continuació..., continuo?...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no..., llegeixi, per favor, Sr. Jiménez, tal com queden
les propostes d’acord.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Esto estoy haciendo...  A ver..., continúo, “El Parlament de
les Illes...”, a continuació, eh?, “El Parlament de les Illes
Balears expressa la seva solidaritat al poble colombià,
condemna l’ús de la violència en les manifestacions que tenen
lloc en aquest país, fa una crida a la serenor per tal de
recuperar el diàleg i la concòrdia i demana a l’Estat colombià
que s’investiguin i jutgin les possibles violacions dels drets
humans que s’hagin pogut cometre”.

Punt 1.1. “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern d’Espanya a:

a) Continuar manifestant el seu total suport a la
implantació integral de l’Acord de Pau amb la participació
activa de les comunitats i de les organitzacions socials
colombianes de manera concertada, eficaç i integral, complint
amb els enfocaments de gènere, ètnic i territorial.

b) Manifestar el seu suport al Sistema integral de Verdad,
Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición, cridar a
garantir el seu funcionament i independència i donar un suport
polític i financer decidit a l’esmentat sistema confiant que això
permeti assolir amb la major brevetat possible el
reconeixement dels drets de les víctimes a la veritat de la
justícia, la reparació i les garanties de no-repetició, 

c) Traslladar al conjunt de les institucions públiques de
Colòmbia i, en particular, a aquest Sistema integral de Verdad,
Justícia, Reparació y Garantia la necessitat d’avançar en el
reconeixement efectiu dels drets de les víctimes de violència
sexual associada al conflicte armat específicament
possibilitant-los el seu accés a la justícia, 

d) Manifestar el seu suport a la tasca que realitzen les
persones defensores dels drets humans i líders socials a
Colòmbia i traslladar al Govern de Colòmbia la importancia
de diseñar y aplicar una política pública integral i eficaç en
matèria de garanties, prevenció i protecció en totes les regions
del país segons estableix l’acord de pau i enfortir les mesures
col·lectives de prevenció i protecció tenint en compte
l’enfocament diferencial ètnic, territorial, de gènere, edat, etc.
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Punt 2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya i la Comissió Europea a exigir al Govern colombià
la garantia respecte dels drets humans i la continuïtat del
procés de pau al seu país.

2.1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a: 

a) Traslladar al Govern de Colòmbia la importància del
respecte a la independència de la justícia -pilar de l’estat de
dret- i que aquest principi inspiri les institucions judicials del
país per tal de realitzar les investigacions necessàries per
identificar, jutjar i sancionar els responsables materials i
intel·lectuals dels delictes comesos contra persones defensores
dels drets humans, líders socials i excombatents de les FARC,
incloent la identificació de les seves estructures i aclarir els
seus vincles amb les elits polítiques, econòmiques i militars. És
fonamental, en aquest sentit, el treball de la Unitat Especial
d’Investigació de la Fiscalia per al desmantellament
d’organitzacions criminals en els termes aprovats a l’Acord de
Pau. 

b) Donar el suport necessari al Govern de Colòmbia per
garantir la presència de les institucions civils de l’estat a tot el
territori del país, de manera que s’asseguri una adequada
provisió de béns i serveis públics i un efectiu exercici de drets. 

c) Sol·licitar i donar suport al Govern de Colòmbia en
l’aplicació integral de les mesures acordades en el punt 3.4 de
l’Acord de Pau relatives a dissenyar una política pública
efectiva de desmantellament dels grups hereus del
paramilitarisme a través de la Comissió Nacional de Garanties
de Seguretat.

d) Comprometre’s a donar suport al Govern de Colòmbia
en la represa de les converses de pau amb l’Exèrcit
d’Alliberament Nacional. 

e) Sol·licitar al Govern de Colòmbia l’acompliment íntegre
de la sentència 7641, de 22 de setembre de 2020, dictada per
la Cort Suprema de Justícia, que protegeix el dret a la protesta
i que s’hi puguin adoptar regulacions de l’ús de la força,
d’acord amb els estàndards internacionals, amb participació
de la societat civil i organismes de drets humans experts en la
matèria. 

f) Sol·licitar a les autoritats colombianes l’aclariment de
les activitats d’intel·ligència il·legal denunciades al 2020 i
anys anteriors, i procedir a les sancions dels seus
responsables, enfortint un sistema institucional de control civil
incloent una rendició de comptes que eviti episodis d’abusos.

g) Contribuir que el Govern de Colòmbia mantengui un
diàleg obert i constructiu amb els diferents mecanismes del
sistema de Nacions Unides i altres organitzacions
internacionals no governamentals, facilitant la seva presència
i permanència en el país amb la finalitat d’una millora de la
greu situació dels drets humans. 

h) Comprometre’s amb la Resolució 1325, i altres, de les
Nacions Unides relatives a l’important paper de les dones en
els processos de pau i que això es concreti en termes de suport

financer i polític a les organitzacions de dones de Colòmbia i
a les diverses entitats públiques responsables d’implementar
l’acord, en matèria de gènere. 

i) En el context de les protestes iniciades el 21 d’abril en
les quals s’han registrat nombroses víctimes civils, exigir que
es preservi el dret a la protesta pacífica i que s’investiguin els
assassinats i abusos en l’ús de la força atribuïts a funcionaris
responsables del manteniment de l’ordre públic. 

I, finalment...

j) Rebutjar els atemptats armats, inclòs el recent contra el
president de Colòmbia, i insistir en la necessitat que tots els
actors del país es comprometin amb una sortida dialogada,
pacífica i justa a la situació actual.”

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Passaríem idò ara a la votació.
Ho farem per separat, votarem el punt 1 amb l’esmena 7370. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

Són 6 vots a favor, 4 vots en contra i 1 abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA: 
 
I ara passam a la votació del punt 2 més l’esmena 7371. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

Són 7 vots a favor, 1 vot en contra i 3 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:
 

Molt bé. Idò, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca
la sessió. Gràcies.
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