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EL SR. PRESIDENT:

Molt bona tarda, senyors diputats i senyores diputades,
començam la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i
Esports, en un dia on fa mal parlar dels drets humans, i supòs
que tothom coincidirà amb mi.

Correspon en primer lloc demanar si es produeixen
substitucions. No hi ha substitucions.

Proposició no de llei RGE núm. 14336/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a protecció de la infància
contra la violència a zones de conflicte armat.

Passam a la deliberació de l'ordre del dia d'avui relatiu al
debat i votació de la Proposició no de llei RGE núm. 14336/21,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protecció de la
infància contra la violència a zones de conflicte armat.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Segons l'informe de l'organització
Save the Children, publicat recentment, 426 milions de nins i
nines viuen a zones de situació de conflicte armat, en aquestes
zones els nins estan exposats a diferents riscs de violència amb
repercussions dramàtiques sobre les seves vides. La situació ha
estat repetidament denunciada a fòrums internacionals.

Al mateix estudi consta que 72 milions de nins i nines viuen
a 50 quilòmetres o menys de zones on grups armats o exèrcits
han perpetrat accions de violència sexual contra els nins i nines
al 2019.

A l’informe del secretari general de les Nacions Unides els
nins als conflictes armats de 2019 es constata que, per exemple,
a l’Afganistan, on es va produir el major nombre de baixes
infantils, 3.062, els menors varen arribar a representar gairebé
el 28% de totes les baixes civils.

Els nins també formen part dels col·lectius desplaçats,
sovint separats dels seus pares, mares o tutors. Les guerres i els
conflictes armats porten en si també una gran quantitat de nins
orfes, orfandat que els exposa a condicions de vulnerabilitat
durant etapes crucials de la seva vida.

Molts dels nins i nines creixen amb les seqüeles provocades
per ferides i mutilacions produïdes a la guerra i arrosseguen
situacions de discapacitat la resta de les seves vides. A això cal
afegir-hi les conseqüències psicològiques i emocionals, la por
de perdre les seves llars, pertinences, o veure’s separats dels
seus éssers estimats pot tenir greus implicacions per a la salut
mental dels menors. 

Les nines són, a més, sovint destinatàries de formes
especialment cruels i insidioses de violència. La violència
sexual és una de les sis formes de violacions greus dels drets de

la infància en situacions de conflicte que Nacions Unides
supervisa i documenta de manera permanent.

Amnistia Internacional ha fet nombrosos escrits on alerta
sobre els nins i nines involucrats directament a conflictes com
pugui ser a Iraq, a Nigèria, Iemen, Sudan. Els exnens soldats
són, de manera habitual, objecte d’estigmatització també, la
qual cosa implica que les seves terribles experiències sovint
romanen a l'ombra. Molts d’aquests joves han suportat traumes
inimaginables, continuen patint greus problemes de salut física
i mental.

Fins avui molts supervivents encara no han rebut suport
adequat per a la seva salut física i mental ni per a la seva
educació, de fet, molts no han rebut cap mena de suport des que
van tornar a la seva comunitat després que acabassin les guerres
en les quals varen participar de manera forçada com a nins
soldats.

UNICEF calcula l'existència de 300.000 nens i nenes
soldats en el món. Aquesta xifra és tan sols una aproximació,
que no la certesa sobre la quantitat real de nins i nines que són
combatents involuntaris en les files d’exèrcits i grups armats de
llocs d'arreu del món.

Els nins soldats desplaçats sense llar i després de la seva
destrucció, acompanyats, sols o per la dramàtica pèrdua de les
seves famílies en trànsit a la recerca de seguretat a camps de
refugi són segrestats o manipulats per unir-se a grups armats,
servir en combat i en exèrcits en 18 països del món, sense
escola, diners, menjar i sense res més... d’expectatives per a un
futur que els espera.

Les nines, a més, són amb freqüència reclutades com a
esclaves sexuals que satisfan les necessitats dels grups armats,
sofreixen una doble discriminació per gènere i edat; nenes i
adolescents invisibles les quals s’ocupen de tasques
domèstiques, pateixen abusos sexuals o empunyen una arma al
costat de nois en conflictes armats, i reprodueixen un patró de
comportament més competitiu, agressiu i estereotipadament
masculinitzat a l’hora que se sotmeten a un manipulador i
abusiu poder patriarcal, viuen un ampli repertori d’horrors
bèl·lics, a conseqüència dels quals nins i nines joves corren el
risc de patir trastorns físics, psíquics i patologies amb seqüeles
de discapacitat o mort, sense accés a atenció mèdica. 

La situació de les nines soldat que, a més, són víctimes de
violència sexual, com deia abans, es complica per risc de
contreure malalties de transmissió sexual, pels embarassos no
desitjats i els parts de risc en edat molt primerenca per als quals
no estan físicament ni psicològicament preparades. 

Tot això venia a ser un panorama en termes molt generals
referit a tota la globalitat.

Evidentment, els successos d'avui obliguen a fer una
reflexió en la qual abundaré en el torn de rèplica, però que
evidentment lliga completament amb la situació de què parlam
dels nins i nines que es troben a zones de conflicte armat.

Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202114336
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

 Moltes gràcies, Sr. President. Seré breu, avui presentem
aquesta iniciativa parlamentària sobre la protecció dels nins i
nines víctimes de conflictes armats, de conflictes en guerra.

El dret internacional humanitari ja blinda una protecció
general cap als infants en situació de conflicte armat per ser
persones civils que no participen en les guerres, les hostilitats.
per açò blinda..., precisament per la seva edat i per la seva
vulneració, però no es fa una realitat, ja ho diu l’informe de
Save the Children: 426 milions de nins, nines, estan desplaçats
i viuen en un conflicte armat, i els seus drets són totalment
vulnerats.

Tenim diferents categories de les víctimes. Aquí tinc tot un
relat de causes: víctimes civils, hi ha els nins que són soldats,
i nenes, perquè són reclutats per les mateixes forces, quan són
orfes i maten els pares, son orfes, no tenen ningú, llavors, al
final acabaran en el bàndol contrari perquè així se senten
acollits, i els empren, i els utilitzen, tal i com ha dit abans el
diputat que m'ha precedit: els fan cuinar, els fan anar de
missatgers, els fan ser persones anti bombes. A tots els fillets
i filletes desplaçats que tenim a l'actualitat, novament es
vulneren els seus drets, també d’infants i d’infància, als nens
orfes, als nens discapacitats i mutilats amb les bombes.

Totes les guerres..., les persones que són..., la població, en
aquest cas, que més afectada surt és l'infant, en aquest cas,
perquè tot acaba repercutint cap a ell.

Les conseqüències també indirectes que podem trobar,
precisament, són el tema de les infraestructures, atempten
també als hospitals, a les escoles, se'ls deixa sense cap tipus de
dret ni garantia.

Llavors, en principi, aquesta proposta, que està impulsada
pel Partit Socialista, nosaltres la vàrem firmar, entenem que
sortirà per majoria, en aquest cas unànime, d'aquesta cambra;
aquesta mateixa iniciativa també es va presentar en el Congrés
dels Diputats, i així va ser.

Ara, a dia d'avui amb les darreres notícies que hem conegut,
no puc acabar la meva intervenció sense..., a més, que té molt
a veure amb els conflictes armats de la guerra que ha impulsat
en aquest cas Rússia amb Ucraïna, i des d'Unides Podem l'únic
que podem fer és rebutjar aquesta intervenció militar de Rússia
a Ucraïna, és una vulneració del dret internacional i a que s’hi
ha de posar fi immediatament, i esperem que en aquest cas els
fillets no se sentin tan desprotegits. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Torn, ara, de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt bona tarda. Tal com ha fet ara la Sra. Cristina Mayor,
jo vull començar condemnant i, a més, d'una manera
contundent, -com ho ha fet avui la presidenta Margalida
Prohens del Partit Popular- que Rússia hagi decidit finalment
atacar Ucraïna avui vespre. I també esperam que Europa sigui
contundent i que s'apliquin tot d'una sancions més fortes. 

Som avui davant una PNL relacionada, com tantes vegades
aquí, amb el dret humanitari internacional i aquesta vegada
referida a la protecció i als drets dels més vulnerables en
conflictes armats. I no hauríem, no hem d'acceptar mai, que les
conseqüències que tenen les guerres sobre els nins i nines sigui
una cosa inevitable, és difícil, ho és, però segur que no ens
podem rendir i hem de fer tot el possible. 

Els informes de Nacions Unides, UNICEF, Save the
Children, com abans els companys que m'han precedit, parlen
de xifres terribles, nins mutilats i assassinats a zones de
conflicte on els combatents no sols s'enfronten entre ells, sinó
que no respecten els civils, i fan ús del cas de les nines, amb la
violació, com a una arma de guerra.

El Parlament Europeu, i altres institucions han fet i han
aprovat moltes iniciatives per acabar les violacions de dones i
nines com a arma de guerra, o frenar els reclutaments de nins
soldats, o tot el patiment que ells sofreixen; i molt s’ha fet per
conscienciar en la protecció, però, al final, la realitat és que en
aquestes zones la meitat de la població té menys de 18 anys i
existeixen 250 milions de nins adolescents que viuen a zones de
guerra, per tant, cal fer molt més i hem de fer molt més.

I jo aquí volia fer una reflexió. Les declaracions estan bé,
les resolucions estan bé, a nivell europeu, les PNL estan bé,
però han de servir per a qualque cosa. Aquí, a mi i a molts de
membres del Partit Popular, ens han sentit dir que els
parlamentaris hi som per aprovar i els governs hi són per
executar, i  hem de dir que aquesta PNL que avui veiem aquí és
una PNL que es va presentar al Congrés dels Diputats, dia 16
de març, i és una PNL que es va aprovar el mes d'abril de l'any
passat. És a dir, aquesta PNL, que nosaltres veiem, exactament
igual, la mateixa, lletra per lletra a la part de l’exposició de
motius, lletra per lletra als nou punts on es reclama i allà on
s’insta el Govern a fer una sèrie d’accions, tot, està aprovat i
està aprovat al Congrés.

I com tantes vegades nosaltres diem, que de vegades
presentam una PNL per reclamar l’acompliment d'una altra
PNL que s'ha aprovat, aquí és curiós que qui torna a reclamar
al Govern que faci unes accions que -suposam- que ja haurien
d'estar posades en marxa des del moment que es va aprovar en
el Congrés dels Diputats, ara sigui el PSOE i li faci de
comparsa Podemos i els altres partits, perquè ho tornem
reclamar. La gran majoria d'accions que es demanen en aquesta
PNL, ja es fan al Ministeri d'Exteriors, de fet, ja es feien, quan
es va presentar al Congrés dels Diputats, i ara ja haurien d'estar
implementades totes, perquè -com repetesc- és que està
aprovada, és que la Sra. Jiménez-Becerril hi va votar a favor,
és que es va aprovar pràcticament per unanimitat; per
unanimitat, si no vaig equivocada.
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Per tant, aquí hem de tornar reclamar al Govern que ho
faci? I, a més, nosaltres moltes vegades ho fem, tots els partits
polítics, quan fem en un tema determinat i volem implementar
una postura determinada sobre un tema, presentam mocions a
tots els ajuntaments, als consells, als parlaments autonòmics, a
totes les institucions, aquí no; aquí no és que parlem d'un tema
determinat, aquí parlam d'una cosa aprovada que demana unes
accions determinades al Govern, en aquest cas, al Ministeri
d'Assumptes Exteriors de l'Estat espanyol, i ara és el PSOE qui
li reclama que ho faci, perquè es veu que no ho ha fet.

Per tant, evidentment votarem a favor, no podem votar en
contra, però creiem que en això s’ha de fer una reflexió molt
més enllà, no pot ser que, perquè s'hagi aprovat una PNL, el Sr.
Joan Ferrer, o un altre dels diputats, perquè és una PNL que, a
més, no compromet cap partida econòmica, ni cap partida
pressupostària, ni cap acció concreta al Govern tot d'una, idò el
que faci sigui tirar de les PNL que es varen presentar o
d’aquestes mocions que ens envien a tots des dels nostres
partits estatals -als que formam part d'un partit estatal- i la
presenti aquí, sense saber que ja hauria d'haver estat
implementada. Entenem que està implementada, perquè, de fet,
alguna d'aquestes accions que es demanen aquí sabem que
funcionen, perquè a més, es demanava reforçar la perspectiva
d'infància a l’esborrany de l'Estratègia nacional d'acció exterior;
es demanava combatre activament la impunitat als autors contra
la infància.

I nosaltres aquí ja trobàvem que hi havia una cosa que
estava pendent de dir en aquesta PNL, i avui ho vull tornar dir,
vull dir, també s’ha d’acabar amb la impunitat i hem de ser
molt durs amb els culpables en els tribunals internacionals. I
aquí potser podríem afegir qualque cosa d'aquestes, perquè jo
no faré això de dir, no..., hi votarem a favor, però que posi que
fa un any que s’ha aprovat, o que ja s'hauria d'haver fet. No.
Nosaltres no farem això, perquè nosaltres de vegades fem una
PNL i reclamam el mateix que reclamam fa un any i li diem,
escoltin, facin el que li vàrem dir a la PNL tal, aprovada tal dia.
No, a això no ho farem. Votarem a favor, senzillament. 

Però sí que és vera que hauríem d'anar molt més enllà,
s'haurien d’acomplir les resolucions, s'haurien d’acomplir els
mandats del Parlament, ja sigui del Congrés dels Diputats com
dels parlaments autonòmics, i també s'hauria d'acabar amb la
impunitat i dur els culpables davant els tribunals internacionals.
Creiem que és important que es facin aquests tipus de
declaracions aquí, aquest tipus de PNL, crec que és important
que tots anam a una, però hem de donar una passa més, perquè
si no, tot queda en paper banyat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Gómez, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bona tarda a tothom. Jo, com a
aportació, per no reiterar dades que s'han donat i que estan més
que constatades, evidentment, això es va aprovar, aquesta

mateixa proposició no de llei es va aprovar al Congrés, el 23 de
març, es va publicar al butlletí oficial del Congrés, el dia 7
d'abril, i per aportar quelcom de constructiu en aquest debat
d'aquesta comissió de Drets Humans, sobretot, vull dir que trob
que hagués estat molt més adient, diputats i diputades dels
grups proposants, molt més adient, entenc jo, més estratègic,
atès que aquesta situació, malgrat es va aprovar el dia 23 de
març al Congrés, s'ha agreujat més, és a dir, els conflictes
segueixen, i avui és testimoni d'un d'ells, que afectarà la
població civil en general, però sobretot la infància, nins i nines;
s'hagués fet una declaració institucional.

Jo crec que vostès haurien d'haver tengut la iniciativa de
presentar això com a declaració institucional, malgrat fos dia 9
de desembre i, tal volta, el Parlament s'hagués pronunciat en el
mes de gener, a la primera sessió, atès que és un context que no
s’ha produït fa una setmana ni fa quinze dies, sinó que té una
continuïtat i una contingència. 

Aleshores, entenc jo que és més propi d'una declaració
institucional. Jo no sé si vostès no l'han presentada com a tal
perquè creien que l'estratègia era millor fer-la a través d'una
proposició no de llei, però, en aquest sentit, la Sra. Durán té
raó, és la mateixa que insta el Govern que, en teoria, ja està
instat pel Congrés en l'àmbit competencial i en l'àmbit del
control de la proposició no de llei, és el Congrés qui controlarà
el compliment o no per part del Govern del que l’ha instat el
Congrés al Govern. 

Per tant, crec que som a una passa més baixa d'eficàcia en
la nostra acció política com a parlament des d’una comissió,
quan hi hagués pogut haver una declaració institucional. 

De tota manera, vull contextualitzar dues coses: una, com
a formació política, compromesos i membres del Consell
d'Infància d’aquest Parlament, evidentment, quan es parla de la
infància subscrivim literalment qualsevol protecció, defensa i
denúncia de la violació contra els drets de la infància i dels
drets humans de tota la població, punt 1.

Punt 2, estam totalment a favor, i a més sempre ho hem
manifestat i creiem que hem de fer una passa més, quan s'ha
estigmatitzat i a més s'han criminalitzat agències i organismes
internacionals, com és UNICEF Internacional o UNRWA a un
àmbit de conflicte molt concret.

Punt 3, està claríssim que s’ha de treballar en la prevenció
i l'actuació a la protecció dels drets dels infants en els països de
conflicte en el terreny, no només..., la Sra. Durán deia que no
es fessin només declaracions institucio..., o sigui, declaracions
de voluntat, evidentment; una manera d’incidir directament en
els territoris on es vulneren els drets és amb l'ajuda, amb l'acció
exterior, amb l'acció humanitària i això passa per l'ajuda
d'emergència i per la cooperació al desenvolupament als països,
i, per tant, reconèixer la tasca que fan les organitzacions sense
ànim no governamentals, ànim de lucre en el terreny. 

I avui tenim el tema d’infància..., no només és una qüestió
de violació dels drets de la infància i que pateixen com a actors
passius, és a dir, pateixen la violència produïda per les guerres
i els conflictes, sinó la instrumentalització de nins de la guerra
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que es fa de manera activa, o de violació de nines i dones,
especialment nines encara, en aquests conflictes. 

Per tant, evidentment, sempre que es dugui a terme
maldament faci un any que estigui aprovada, sempre que es
dugui a terme una condemna i una petició de suport a aquesta
acció exterior nosaltres hi estarem d'acord, i, per tant, donarem
suport a aquesta proposició no de llei.

Avui mateix, i em vull fer ressò d'aquesta condemna que
hem fet tots els grups i que ha fet la presidència del Govern de
les Illes Balears i que han fet tots els organismes i tots els
partits... o crec que tots els partits polítics, avui mateix, el
primer ajuntament que ha presentat... Ciutadans hem enregistrat
una declaració institucional de condemna a l'atac que ha fet
Rússia contra el legítim estat ucraïnès per l'acció d’atac a la
població civil i a les víctimes que han patit i hem donat, i així
ho ha subscrit per unanimitat el plenari de l'Ajuntament de
Calvià, amb aquesta acció institucional que ha promogut
Ciutadans i que supòs que es farà extensiva a diferents
institucions, entre les quals esper que hi sigui també el
Parlament de les Illes Balears a aquesta condemna i
especialment la solidaritat amb la població civil.

Volia fer aquesta referència atès que això és una comissió
no tan sols d’Afers Socials, sinó també de Drets Humans i,
evidentment, dins l'àmbit competencial del nostre Estatut
d'Autonomia, de les competències que té aquesta comissió i la
legitimitat que tenim les formacions polítiques, com no pot ser
d'una altra manera, s'havia de fer referència a aquest moment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps màxim
de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Pues en un día como hoy no
podemos más que expresar nuestra solidaridad con el pueblo
ucraniano y condenar la agresión que está sufriendo. 

Hoy he tenido la oportunidad de hablar con una amiga,
precisamente ucraniana, profesora de español, que me estaba
contando cómo estaba dando clases on line a sus alumnos
jóvenes, adolescentes, con el ruido de fondo de las explosiones.
Eso nos hace ver la realidad de que en todos los conflictos
siempre, siempre, siempre sufren los niños y los jóvenes, los
adolescentes.

Encima, pues, evidentemente, y como se pone en la
exposición de motivos y en los artículos que vamos a votar,
existen además esos llamados niños soldado a los que se
arranca de sus familias, se arranca de sus grupos, muchas veces
se les engancha a las drogas y al alcohol y se les hace cometer
todo tipo de atrocidades, algo que los va a marcar de por vida.

Por primera vez desde que soy diputado en este Parlamento
no tengo nada que objetar, ni siquiera en la exposición de

motivos de esta proposición del Partido Socialista, Unidos
Podemos y MÉS per Mallorca, con lo cual no podemos más
que expresar que vamos a votar a favor, que la apoyamos en
todos sus puntos y que, como ya se ha dicho, esperamos que
alguna vez todas estas declaraciones que aprobamos, ya sea en
este parlamento, en el Congreso de los Diputados, en
ayuntamientos o en cualquier otro órgano de representación,
tengan un traslado a la realidad. 

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes la Sra. Pons, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Així és,
aquest 24 de febrer de 2022 és un dia molt trist, és un dia
decebedor, la raça humana sempre deixa molt a desitjar i en
aquest cas el que passa a Ucraïna és la crònica d'uns fets
denunciats. Crec que ningú no està sorprès pel que passa ara
mateix allà, i ja que avui parlam d'infants, vull dir que a
Ucraïna hi viuen 7 milions d’infants, nins i nines que patiran els
efectes devastadors d'aquesta guerra, d’aquesta invasió a gran
escala, que li va passar pel cap al Sr. Putin perquè troba que
Ucraïna és seva i se la queda, -perquè això és així de trist i de
clar-, i vull dir que ens agraden tots els punts d'aquesta
proposició no de llei.

També m'agradaria afegir que els infants sempre són els
més vulnerables, igual que la gent gran, i a més els infants són
utilitzats per a qualsevol tipus de barbaritat, atrocitat,
assassinat, els duen a la guerra, els fan qualsevol cosa i sempre
estan desprotegits. Tots els infants del món tenen dret a tenir un
infància i n'hi ha molts que no l'han tenguda i a partir d'ara n’hi
haurà molts d'ucraïnesos que tampoc no la tendran.

Vull recordar que hi ha molts de russos que no volien
aquesta guerra tampoc, que hi ha russos que no la volen i que
també hi ha infants russos que patiran els efectes d'aquesta
guerra.

He de recordar que el producte interior brut de Rússia és
molt petitó; el seu armament militar és molt gran, però el seu
producte interior brut és molt petit, i res, lamentar que aquest
24 de febrer és un dia molt trist i esperar que duri molt poc i
que les baixes siguin poquíssimes.

Gràcies, i dic que sí a aquesta proposició, per suposat. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font, per un temps màxim de cinc
minuts.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Bé, jo coincidesc
amb la resta dels companys, vull dir abans de tot que aquesta
iniciativa avui és molt oportuna, justament el dia que comença
la guerra a Ucraïna, la qual condemnam sense pal·liatius.

En els darrers deu anys, 93.236 fillets i filletes han estat
assassinats o mutilats en el marc de conflictes armats, una
mitjana de 25 infants cada dia, la qual cosa equival a una aula
plena d'alumnes; molts van ser víctimes d'atacs aeris,
bombardejos, mines terrestres i altres armes explosives
utilitzades a zones poblades i deixen un rastre de famílies
destrossades i desenes de milers de menors assassinats o amb
cicatrius per tota la vida. 

L'informe Killet and Maimed: A Generation of Violations
Againts Children in Conflict documenta que a l’any 2019, 426
milions de fillets i filletes vivien a zones afectades per
conflictes armats, un lleuger increment respecte de l'any
anterior.

També augmenta el nombre d'infants que viuen a zones de
conflicte d'alta intensitat respecte de l'any 2018 que se situa en
160 milions i avui afegim un altre conflicte. 

L'informe també destaca que a l'any 2019 els països més
perillosos per als infants en conflicte van ser Síria, Somàlia,
l’Afganistan, Iemen, Nigèria, República Democràtica del
Congo, Mali, República Centroafricana, l’Iraq, Sudan del Sud
i Sudan.

Més de 3 milions de nens i nenes viuen a zones on la
violència porta gairebé vint anys causant estralls, el nombre de
menors reclutats per les forces armades va augmentar de 639 al
2018 a 7.845 al 2019, només a la República Democràtica del
Congo van ser reclutats més de 3.000 nins.

En gairebé 4.500 ocasions a les organitzacions humanitàries
se’ls va negar l'accés per ajudar als fillets i filletes en aquestes
zones, sis vegades més que a l'any 2018.

Les dades són d'escàndol, els infants han de ser protegits
per sobre de qualsevol cosa i és responsabilitat de tothom.

Sens dubte votarem a favor d'aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per part del grup proposant, del
Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Ferrer, per un temps màxim
de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Gràcies a tots els grups parlamentaris
que estan d'acord amb aquesta iniciativa que hem portat a
aquesta cambra per reforçar el debat en els fòrums
internacionals per acabar amb la implicació dels nins en
conflictes armats, per reforçar el paper de l'Oficina del

representant especial del Secretariat General de les Nacions
Unides per a la qüestió dels nens i nenes en els conflictes
armats, per seguir reforçant els programes de cooperació per
treballar amb els països que pateixen aquests conflictes, per
acabar també amb la impunitat dels autors d'aquests delictes
contra la infància, i per reforçar també l'estratègia nacional
d'acció exterior, en tant que el compliment de la Convenció
dels Drets dels Nins de les Nacions Unides, a través de l’acció
espanyola.

Nosaltres pensam que qualsevol presa de posicionament
sobre aquesta qüestió mai no serà suficient, hem de mantenir
sempre el nostre compromís com a demòcrates, i tant se val que
en algunes ocasions algunes iniciatives puguin ser debatudes en
altres àmbits, perquè malauradament -com és en aquest cas que
ens ocupa-, no deixen de perdre actualitat.

Per això, lament la intervenció de la diputada del Partit
Popular, que ens ha tornat reproduir l'esperit de la faula de
l’escorpí i del granot, no?, és l'escorpí que sempre acaba picant.
Crec que la diputada avui, novament, confon els conceptes de
reclamació, el concepte de proposició, el concepte de presa de
posició sobre un assumpte que, a més, afecta els drets humans,
i es confon novament amb la seva manca d'oportunitat; una
manca d'oportunitat del Partit Popular, que és clamorosa i que
l'hem poguda palesar a la seva intervenció. 

Hauria de fer, la Sra. Durán que representa avui el seu
partit, una reflexió sobre el paper del seu partit en aquesta
comissió, quines iniciatives ens duen? Perquè jo només he vist
iniciatives referides als drets humans quan es parla de Cuba o
de Veneçuela, i també calcades, fent de mal estudiant. Per tant,
jo, nosaltres ens hem alineat sempre amb la protecció dels drets
humans, a Cuba i a Veneçuela, però nosaltres tenim una agenda
política, i agrairíem que els partits de la dreta no intentin
marcar-nos-la, perquè és prou abundant i, afortunadament per
a nosaltres, prou avançada que la del Partit Popular pel que fa
a la reclamació de la millora dels drets humans arreu del món,
i també en el nostre estat espanyol.

I si consideraven que hi havia matisos que havien romàs
pendents d'incloure, s'haguessin pogut incloure amb una
esmena a la qual segurament nosaltres ens haguéssim plegat,
gustosos, a debatre-la. 

En qualsevol cas, agraïm el suport de tota la Cambra en
aquesta qüestió. Malauradament, com deia, d'actualitat.

Vull expressar, ara sí, en aquest torn de rèplica, el rebuig
que fa el nostre grup parlamentari, la condemna total a
l'agressió russa a la integritat territorial d'Ucraïna, que és la
qüestió que avui és de màxima actualitat. Per tant, aquesta
integritat territorial nosaltres consideram que és una regla
major del dret internacional, i mostram nosaltres també el
nostre total suport al poble ucraïnès, alhora que també mostram
una gran preocupació per l'escalada de violència.

Consideram que urgeix que les parts cerquin un espai
d'entesa i reclamam una resposta conjunta d'Europa en aquesta
situació. El nostre Partit Socialista també mostra tot el suport
al Govern d'Espanya i agraïm la condemna a l'agressió russa i
la mostra de solidaritat cap al poble i govern ucraïnesos, com
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també agraïm la compareixença que ha fet avui el ministre
d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació, el Sr. José
Manuel Albares, que ha retut a totes les forces parlamentàries
de la situació que és de gran preocupació per tots nosaltres.

I també volem tornar palesar que consideram que les Illes
Balears han de ser terra d’acollida; segurament aquest conflicte
provocarà moviments de refugiats que, malauradament, hauran
de cercar refugi a altres països, i volem tornar a posar damunt
la taula la condició de les Illes Balears com a terra d'acollida i,
en aquest cas que avui parlàvem, d'una iniciativa relacionada
amb la relació dels nins amb els conflictes armats, encara amb
més suport als nins i nines que hagin d'escapar d’aquest
conflicte, que tenguin les Illes Balears com a referent de terra
d’acollida.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. I entenc que la proposta es pot
donar aprovada per unanimitat de tots els grups polítics, no és
així?

En conseqüència, queda aprovada aquesta proposició no de
llei relativa a la protecció de la infància contra la violència a
zones de conflicte armat.

I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió. I,
com diuen els capellans, podeu anar en pau.
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