
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DELS DRETS HUMANS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

D.L.P.M. 2000-1996 Fq.Con.núm.33/27 IV Legislatura Any  1996 Número 2

Presidència
de l'Honorable Sra. Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.

Sessió celebrada dia 28 de novembre del 1996.

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I.- PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 5225/96, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a 1996 Any Internacional per la l’eradicació
de la pobresa. 10

2) RGE núm. 5501/96, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a 1997 Any Europeu contra el racisme. 13

3) RGE núm. 6976/96, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Nacionalista-PSM, Esquerra Unida de les Illes Balears
i Mixt, relativa a declaració institucional sobre la situació dels pobles indígenes de Colòmbia. 15



10 DRETS HUMANS / Núm. 2 / 28 de novembre de 1996

4) RGE núm. 6879/96, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Nacionalista-PSM, Esquerra Unida de les Illes Balears
i Mixt, relativa a declaració institucional envers la solidaritat amb la regió dels Grans Llacs africans. 15

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. En primer 1loc, voldria
demanar si hi ha substitucions.

LA SRA. MUÑOZ i LASO DE VEGA:

Myriam Muñoz substituye a María. Ángeles Leciñena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. VIDAL l BURGUERA:

Joana Vidal substitueix Maria Antònia Munar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

EL SR. LLETRAT:

Perdoni, (...) el Sr. Josep Ramon Balanzat i Torres.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Perdó, rectific, substitueix el Sr. Balanzat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Diputada.

1.1) Proposició no de llei RGE núm. 5225/96, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a 1996 Any
Internacional per a l'eradicació de la pobresa.

La primera proposició no de llei és la núm. 5255/96, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a l 'Any Internacional per
a l'eradicació de la pobresa. Té la paraula el diputat Sr.
Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. He de
dir que trob difícil parlar aquí avui de l'eradicació de la pobresa
quan estam veient diàriament les imatges de l'horror i de la
misèria més absoluta i el drama per la supervivència que es viu
a la zona de Rwanda, Burundi i Zaire. Quan un veu aquestes
situacions, té la temptació de caure en el pessimisme més
absolut i opinar que la situació de la misèria en el món no té
remei i que la fatalitat de totes les persones que la pateixen és,
precisament, fatalitat per haver nascut a una zona, deprimida,
que qualsevol ajuda no servirà per arreglar la situació. 

Em permetran que superi aquest fatalisme i que pensi que
tota l’ajuda, millor dit, tota la cooperació en el
desenvolupament per eradicar la pobresa és una obligació
de la persona humana, és una obligació ètica i moral de
totes aquelles persones que, afortunadament no patim
aquesta lamentable situació.

L'any 1993, l’Assemblea General de les Nacions Unides
va proclamar l’any 1996 com Any Internacional per a
l’eradicació de la pobresa. És cert que en els darrers 20 anys
s’ha evolucionat molt en la lluita contra la pobresa en el
món, però també és cert que les creixents desigualtats entres
els països desenvolupats i els no desenvolupats, l’augment
desmesurat de la població, entre altres factors, fan que avui
es pugui dir que un 20% de la població mundial viu per
davall del límit de la pobresa. Això vol dir falta d'aliments,
falta d'aigua potable, falta d’atenció sanitària, habitatge,
educació. Són moltes les cares de la pobresa i així es
presenta com a una pobresa endèmica de masses en els
països menys desenvolupats, com les borses de pobresa i de
marginalitat entre la riquesa dels països més pròspers, com
un empobriment sobtat quan es produeix un desastre natural
o motivat per un conflicte humà. Qualsevol d'aquestes
manifestacions, l'exclusió que acompanya la pobresa
constitueix una autèntica violació de la dignitat humana.
Quan es veu una iniciativa com aquesta, el primer que es
pensa és que l'objectiu és molt ambiciós i el temps molt
curt. Possiblement per això, les Nacions Unides varen
proclamar el període 1997-2006 com el decenni per a
l'eradicació de la pobresa. 

Una cosa és evident, les relacions econòmiques,
deixades a la seva pròpia dinàmica, no garanteixen el
desenvolupament dels països retardats. Pensin que no
existeix cap organisme amb capacitat executiva per dur a
terme una política reequilibradora dels fruits del progrés
econòmic a nivell mundial. Els estats nacionals han generat
criteris i instruments per corregir, quan no parcialment, els
desequilibris. Però no existeix un organisme que faci
aquesta funció a l'àmbit internacional. També és cert que els
països industrialitzats actualment estan implicats en
importants desequilibris fiscals, crisis econòmiques internes,
desocupació que situen la cooperació internacional en un
segon pla. L'economista nordamericà Kenneth Galbraith ha
alertat també del perill del fenomen d’acomodació que es
produeix en els receptors de l’ajuda. Aquestes persones
poden tenir una tendència a acceptar i a conforma-se amb
un nivell de vida reduït i s’habituen a viure miserablement
sense veure cap sortida a la seva situació.
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La cooperació internacional és una autèntica eina per anar
cap a un model sostenible, per ajudar a crear formes de
desenvolupament econòmica, autoocupació, millora de les
tècniques de producció i de distribució. Però aquest model no
està exempt de perills. A vegades, per la seva simplicitat,
naufraga al més mínim canvi tecnològic, vull recordar, com a
anècdota, un grafit molt curiós que vaig veure a una fotografia
on apareixerien restes d’una explotació econòmica, -si no
record malament-, a Guatemala. Deia: “Cuando nos aprendimos
las respuestas, nos cambiaron las preguntas”.

Senyores i senyors diputats, estam davant un problema
descomunal que ens deixa sense paraula quan coneixem les
magnituds en xifres de la tragèdia. El nombre de persones que
actualment viuen a la pobresa absoluta és de 1.300 milions. Es
considera pobresa absoluta aquelles persones que viuen amb
menys d’un dòlar al dia. Aquesta pobresa augmenta en 25
milions de persones anuals. Segons l’Organització
Internacional del Treball existeixen al món 120 milions de
persones desocupades i 700 milions (...) en condicions
infrahumanes.. Les xifres sobre atenció sanitària són un metge
cada 20.000 persones, escolarització, 500 milions de nins sense
escola i més de mil milions d’analfabets són tan espectaculars
que estan al límit de l’increïble. També és cert que la pobresa
més extensa i dura està instalAlada en els països del Tercer Món,
però també és cert que existeix una pobresa important en els
països desenvolupats. Pensin que el 15% de la població de la
Unió Europea és pobre. A la ciutat de Londres hi ha 400.000
persones que no tenen sòtil on dormir. Segons el New York
Times més del 20% de la població que viu a la zona
metropolitana de Nova York viu per davall el llindar de la
pobresa. Per als més pobres del món, el simple fet de
sobreviure constitueix una lluita. Pensin que un índex de
pobresa és la mortalitat infantil, que als països pobres està en
175 per mil i als rics en 15 per mil. Existeix una lluita per la
supervivència. També record un cartell d’Unicef que deia:
“¿Què te gustaría hacer cuando seas grande?”, contestava,
“vivir”.

La idea de solidaritat global, de cooperació en el
desenvolupament, pot oferir als més joves un sentiment nou de
projecte colAlectiu que superi l’actual individualisme i els torni
la ilAlusió d’una meta comuna.

Senyores i senyors diputats, l’eradicació de la pobresa és
més un simple somni. Ara fa més de 160 anys, el món es va
llençar a una creuada contra l’esclavitud. En aquells moments
la gent estava plena d’escepticisme, però comptava amb la
voluntat per fer canviar les coses. Avui, cada dia són més, i
mitjançant aquest parlament, són prop de 800.000 ciutadans que
feim una crida per fer una creuada similar en favor d’un món
lliure de pobresa. La lluita contra la pobresa és una lluita per la
dignitat humana, el desenvolupament sostenible i la pau. Hem
de veure l’extrema pobresa com una autèntica violació dels
drets humans. M’agradaria concloure que hi ha un món
d’esperança. Es pot oferir un món millor per a tot aquest exèrcit
de desesperats. Gràcies a la cooperació internacional i a la
solidaritat s’ha anat avançant i corregint, si es pot dir així,
situacions miserables. Els experts parlen d’esperança. Les
persones que actuen i fan feina al voltant d’aquestes situacions
també parlen d’esperança, a totes les reunions i cimeres
mundials també es parla d’esperança. Des de la cimera mundial
en favor de la infància, de l’any 90, fins a la conferència de la
dona del 1995, tots han incorporat els programes de lluita
contra la pobresa. Així s’han aconseguit resultats importants en
matèries de mortalitat infantil, eradicació de malalties i
escolarització. Avui demanam sensibilitat, compromís, ajuda
econòmica en definitiva, establir un contracte moral perquè
pensam que hi ha lloc per l’esperança, per això s’ha de lluitar.
Com deia Octavio Paz, qui ha vist l’esperança no l’oblida mai.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Altres grups que vulguin
intervenir? Per Esquerra Unida, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La proposició que es
planteja en aquesta comissió afecta a un problema d’una
magnitud extraordinària. Crec que el Sr. Mesquida, a la seva
intervenció, ho ha fet palès. Així i tot, així com..., jo que he
estudiat història, un vici de la història és l’eurocentrisme, és
a dir, els historiadors europeus, al final, aplicàvem a la
història universal les categories i les periodificacions
pròpies de la història europea.

En aquest fenomen de la pobresa feim una mica el
mateix. És a dir, tendim a pensar que el món és un món que
progressa tècnicament, que progressa econòmicament, que
progressa en els seus estàndards de benestar i que,
efectivament, marginalment, hi ha un problema important
de pobresa i endarreriment. No és així, això és una visió
eurocentrista de les coses o pròpia dels països
desenvolupats. La majoria de la gent no té uns mínims de
qualitat de vida, uns mínims de qualitat a la seva
alimentació, a la seva assistència sanitària, en definitiva, al
seu habitatge, a la seva educació, al seu nivell cultural. El
fenomen general és la pobresa, el fenomen específic, el
fenomen marginal és el fet que determinades societats i
determinades persones tenim, efectivament, un estàndard de
vida i de qualitat de vida molt superior. Convé recordar-ho
perquè estam davant un problema fonamental i un problema
que té implicacions polítiques extraordinàries.

Per això, naturalment, un donarà suport, com és lògic, a
aquesta proposta, però conscient d’una qüestió. És a dir,
amb els termes que està redactada, és una proposta que pot
tenir la unanimitat d’aquesta cambra, en la mesura que
s'intentàs concretar, en la mesura que s'intentàs que aquesta
preocupació es traduís en compromisos concrets per part de
les institucions autonòmiques, en aquest cas, sabem que
després aquest consens es perdria aquest consens. En la
mesura que l'anàlisi passàs de la preocupació generalitzada
a l'anàlisis real i  profunda del problema i de les seves
causes, també el consens es perdria perquè, en definitiva, la
pobresa no és un fenomen políticament neutre. La pobresa
és un fenomen que afecta molt profundament a les
concepcions polítiques de cadascun, a l'organització de la
política en el món i a l'organització de l'economia en el
món. Per tant, insistim, per acabar, donarem suport a
aquesta iniciativa des de la consciència que ni entra al fons
de la qüestió ni concreta mecanismes ni compromisos, dins
la modèstia de les nostres institucions, davant un problema
d'aquesta magnitud. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula la diputada Sra. Bover.

LA SRA. BOVER l NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Faig ús de la paraula només pel sentit del vot del
nostre grup parlamentari. El Sr. Mesquida ha fet referència al
contracte moral que suposa aquest acord. També trobam que,
a més de contracte moral, hi hauria d’haver un contracte
econòmic. M’imagín que és la filosofia d’aquesta proposició no
de llei. Només vull anunciar això, el suport del nostre grup
parlamentari a aquesta proposició no de llei perquè estam
totalment d’acord amb la filosofia que ha explicat abans el
diputat que l’ha presentada. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la diputada Sra. Ferrando. 

LA SRA FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. El Grup Parlamentari Popular vol felicitar al diputat
Sr. Mesquida per la presentació d’aquesta iniciativa, així com
la que també tendrem l’oportunitat de debatre posteriorment,
perquè creim que per iniciar el debat d'aquesta comissió, que ha
tengut creació fa poc temps, creim que són dues iniciatives
realment interessants i importants que s’inclouen dins les
iniciatives que duen a terme Nacions Unides i la Unió Europea.

És cert que els propòsits que aquí es plantegen, com ha dit
molt bé el diputat Sr. Mesquida, són propòsits ambiciosos. Així
i tot, creim que no hem de perdre l'esperança que, poc a poc,
podrem anar fent actuacions i avançant en aquest tema. Creim
que la proposta que  presenta és molt positiva. No compartim,
com han dit aquí, el criteri que només és una declaració
d'intencions. Tal vegada no demanen uns objectius molt fixos
però consideram que hi ha un cert compromís d'instar el
Govern, perquè no perdi aquesta línia d'actuació per a
l'eradicació de la pobresa. Creim que és una problemàtica molt
important, com ha dit el Sr. Mesquida, que afecta als drets
fonamentals, molt específicament..., també estam molt contents
que hagi fet especial menció a dos colAlectius com el de menors
i les dones, que són els qui pateixen principalment aquesta
problemàtica.

Maldament pugui semblar que és una iniciativa molt àmplia,
nosaltres creim que mai s'ha de perdre aquest punt de vista,
que hem de continuar duent a terme aquestes actuacions i
sensibilitzar no només a les institucions sinó també a la
població sobre la necessitat de poder, per ventura a llarg
termini, continuar intentant que aquest objectiu d'eradicar la
pobresa es pugui complir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol un torn de rèplica,
Sr.Mesquida?

EL SR. MESQUIDA l FERRANDO:

Vull agrair el suport de tots els grups a la proposició no
de llei. He de dir que, efectivament, el que pretén aquesta
proposició és donar més importància a la sensibilitat. Jo,
que estic dedicat a la política, sempre he estat interessat pels
moviments ciutadans. En aquest cas, veim que la societat
civil passa per sobre les institucions. La societat civil ha
estat molt més àgil, ha reaccionat amb molta més rapidesa
en tots els temes de cooperació i solidaritat internacional.
Els governs solen tenir una actitud o una actuació més lenta,
a vegades, com ha dit el Sr;.Grosske, (...) fa que les
institucions tenguin una actuació, possiblement, menys àgil
del que voldríem. Això, en definitiva, és sensibilitzar, és
parlar d'un contracte moral, és parlar que la pobresa és una
autèntica violació dels drets humans. En  definitiva, vull
agrair el suport a la proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Entenc que aquesta proposició no
de llei es pot donar per aprovada per assentiment. Moltes
gràcies.

“Amb motiu de la declaració, per art de l'Assemblea
General de les Nacions Unides,  de l'any 1996 com Any
Internacional per a l'eradicació de la pobresa, el Parlament de
les Illes Balears -com a màxima institució representativa de la
voluntat popular- fa una crida a totes les institucions publiques
i privades de Balears a realitzar esforços complementaris per
a l' eradicació de la pobresa a la nostra comunitat autònoma
i en el món.

El Parlament de les Illes Balears solAlicita, especialment
del Govern balear que estableixi entre les seves prioritats
pressupostàries l'atenció a un objectiu mundial d'eradicació de
la pobresa i cooperació al desenvolupament.”



DRETS HUMANS /  Núm. 2 / 28 de novembre de 1996 13

1.2) Proposició no de llei RGE núm. 5501/96, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a 1997 any europeu
contra el racisme.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, proposició no de llei
núm. 5501/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'any
europeu contra el racisme. Per fer la seva defensa, té la paraula
el diputat Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i. senyors diputats.
Aquesta proposició no de llei està relacionada directament amb
la iniciativa del Consell de la Unió Europea, reunit el 23 de
juliol del 1996, qui va qualificar l'any 1997 com l'any europeu
contra el racisme.

Estam segurs que les senyores i els senyors diputats estaran
d'acord amb jo que estam davant un problema que no té en el
nostre país, i en la nostra comunitat autònoma, una importància
o una virulència similar a la plantejada en els països del nord
d'Europa, com Alemanya i França. L'índex d'immigrants
acollits a Espanya se situa a l'1'6, 1 7, quan la mitjana europea
situa al 2'5. Pensin que els països on el problema del racisme i
de la xenofòbia està de màxim actualitat, per exemple a
Alemanya, té un índex d’acolliment del 8%, i França del 5.

El nostre país és, bàsicament, un pas d'immigració cap al
nord d'Europa. És cert que sí s'han produït manifestacions de
caràcter racista, però el volum encara no és comparable amb els
països abans citats. Aquest fet no és per estar tranquils ja que si
féssim un plantejament egoista podríem pensar que mentre hi
hagi vies de sortida cap al nord d’Europa no tendrem el
problema aquí. Però hem de veure que Europa, bàsicament els
països del nord receptors d’immigrants estan immersos dins un
debat que planteja la contenció i el creixement zero de
l’arribada d'immigrants. El que és evident és que les causes que
motiven la immigració no pareix que puguin desaparèixer a curt
termini. L'actual abisme entre el nord i el sud ja està mostrant
els seus perills, des de conflictes armats i pressions migratòries
fins al terrorisme fonamentalista d'una violència insospitada
que mata, aproximadament, a mitja hora d’aquí, com és cas de
l'Alger. Aquests elements fan sorgir una amenaça dins els
països desenvolupats com són l’aparició del racisme, la
intolerància i la xenofòbia. Quan, per una banda, aquests països
no tenen o no disposen de suficients mecanismes d’integració,
motivat també pel patiment en aquests països d’importants
crisis econòmiques que fan que l'immigrant sigui vist com un
possible competidor. És evident que per lluitar contra el
racisme podríem trobar multitud d'actuacions, unes més
imaginatives, unes més costoses, unes altres més positives o
unes altres més inútils. Però tots coincidirem en el fet que per
combatre el racisme també es pot utilitzar la formació i
l'educació. Això és el que es planteja avui aquí, contribuir des
del Parlament de les Illes Balears, mitjançant actuacions de
caràcter formatiu i de debat en el desenvolupament d'un conjunt
de valors filosòfics, culturals i ètics entorn a la tolerància com
a forma de manifestar el respecte entre tots, virtut característica
d'una democràcia plural com la nostra.

Des de la Unió Europea, mitjançant multitud de
documents, s'ha arribat a un gran acord, a una gran
unanimitat en aquests temes. Això permet afirmar que les
actituds racistes i xenòfobes no tenen cap escletxa dins
l'espai europeu. Si bé tot al contrari, les actes fundacionals
del que avui es coneix com Unió Europea estan plenes de
referències que s'oposen frontalment a actituds d'aquest
tipus. El Tractat de la Unió Europea estableix que la Unió
respectarà els drets fonamentals així com es garanteixen al
conveni europeu per a la protecció dels Drets Humans,
firmat a Roma el 4 de novembre del 1950. La importància
creixent del problema del racisme ha fet que també siguin
abundants els documents i les declaracions a favor dels drets
fonamentals i en contra del racisme. Així ens trobam que
consells europeus, com el celebrat a Corfú l'any 1994, va
acordar una lluita més decidia contra el racisme.
Declaracions similars han estat presents a multituds de
cimeres del Consell Europeu. Aquest tema també ha estat
present a resolucions del Parlament Europeu. Es faria molt
llarg i pesat numerar totes les declaracions de lluita i
condemna del racisme. Tot això serviria per confirmar el
que deia abans, la unanimitat i la coincidència per lluitar
contra aquest problema. Vull recordar que les nacions
unides varen declarar l'any 1995 com l'any internacional de
la tolerància. Segurament tots vostès recordaran la
campanya "tots distints, tots iguals". Per tant, la
coincidència és molt gran.

Per tot això demanam al Parlament de les Illes Balears
que se sumi a la declaració del Consell de la Unió Europea
i instam el Govern balear, en coordinació amb
l'administració europea nacional i local, perquè dugui a
terme actuacions emmarcades dins aquesta campanya
europea, sumar-se als objectius contra el racisme que seran
ressaltar l'amenaça que constitueix el racisme per al respecte
dels drets fonamentals i la cohesió econòmica i social,
fomentar la reflexió i el debat, promoure l'intercanvi d'idees
i d'experiències realitzades a nivell local de la Comunitat
Autònoma, nacional i europea, difondre aquestes
experiències, donar a conèixer els avantatges de les
polítiques d'integració. Volem que aquestes iniciatives es
plasmin en actuacions i mesures tal com organitzar
conferències d'obertura i clausura de l'any europeu contra el
racisme, -la conferència d'obertura es podria celebrar a
principis d'any a la seu del Parlament-, organitzar seminaris,
difondre el seu contingut, promoure campanyes
informatives en especial incidència a centres educatius per
facilitar la generalització de les pràctiques  adequades,
promoure campanyes informatives que facin especial
incidència sobre la contribució positiva que els immigrants
i els seus descendents aporten a la societat. En definitiva,
demanam un compromís actiu amb els objectius de l’any
europeu contra el racisme mitjançant una campanya de
sensibilització a la societat de les Balears, començant per les
escoles i arribant a tots els ciutadans perquè els valors de la
solidaritat, de la tolerància i de la integració siguin
predominants en el nostre comportament colAlectiu. Moltes
gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir?, per
Esquerra Unida, té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que, en aquesta
qüestió, el consens polític de fons és bastant més real que en el
cas anterior. Jo crec que està molt més arrelada dins la nostra
cultura política, dins les forces parlamentàries, la valoració
negativa de qualsevol manifestació de racisme i de xenofòbia.
Malgrat això, és cert que sempre és un perill mai superat del tot
perquè la seva arrel és molt profunda, la por d’allò que és
diferent. La por d’allò que és diferent és una cosa que tenim
molt endins de les persones i els colAlectius quan ens sentim
amenaçats per una o una altra raó.

A més, a l’Europa occidental, el tema de la immigració, que
és una qüestió naturalment relacionada amb el tema que abans
parlàvem, és a dir, les diferències econòmiques i de qualitat de
vida entre el nord i el sud, està posant una vegada més de
relleu, damunt la taula, aquest tema, no tant a Espanya com a
països com França, Alemanya, per les raons que ha explicat el
Sr. Mesquida, però, efectivament, està fent reviscolar posicions
molt dures de xenofòbia i de racisme més o manco encobert.
Està molt relacionada amb la immigració perquè sempre el
racisme és contra els pobles, es diu “moros” als pobres i
“àrabs” als rics, no és de bades, és perquè té diferent
consideració l’estranger que no representa una amenaça, que
aterra amb un Rolls-Royce a Marbella, que l’estranger que
passa l’estret de Gibraltar a una patera.

Per tant, des d’aquest punt de vista, nosaltres pensam que
aquesta iniciativa, -a veure si m’aclareix ja amb el micro, li he
donar cops amb el bolígraf-, aquesta iniciativa és molt
interessant. És necessari posar en marxa polítiques d’aquestes
característiques a la nostra comunitat i a l’Estat espanyol
fomentant el que diu la proposició, els valors de la tolerància,
els valors de la multiculturalitat. Ara estam en bones condicions
per fer una campanya d’aquestes característiques.

Jo simplement faria una observació al grup proposant
relativa a les referències a l’antisemitisme dins la proposició. Jo
crec que les referències a la xenofòbia i al racisme són prou
aclaridores i prou totalitzadora de la globalitat del problema, no
crec que sigui necessària una referència de caràcter particular
d’aquestes característiques exceptuant que es pugui explicar al
llarg del debat. En qualsevol cas, evidentment, Esquerra Unida,
per totes les raons exposades, donarà el seu suport a la
proposició no de llei presentada. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula la Sra. Diputada Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. També donarem suport a aquesta proposició no de
llei que ha defensat el Grup Parlamentari Socialista perquè
es basa en fomentar uns valors, els valors de la solidaritat
que inclouen la lluita contra el racisme i contra el (...), com
ja s’ha comentat abans. Trobam molt positiu, per tant,
l’esperit d’aquesta proposició no de llei i també la concreció
dels tres punts, o dels tres apartats, on el grup proposant
demana que s’actuï. Preferentment, diria que el darrer punt
és molt positiu, fa una incidència concreta per entrar a fer
feina en aquest tema en els centres educatius. És un punt de
partida bàsic si volem fomentar els valors que hem comentat
abans. Per tant, com he dit abans, donarem suport a aquesta
proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Partit Popular, té la paraula
la diputada Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. El Grup Parlamentari Popular també donarà suport
a aquesta proposició no de llei. Consideram molt positiu
que, com han dit abans, ens adherim a aquesta resolució del
Consell de la Unió Europea de dia 23 de juliol del 1996,
perquè consideram que el racisme és una problemàtica molt
greu a la nostra societat, és un atemptat contra els drets
humans, ningú ha de ser discriminat per motiu de raça o de
pertinença a un determinat colAlectiu. Per tant, s’ha de
continuar fent actuacions per tal de poder eradicar aquest
problema, el racisme.

Respecte al que s’ha dit sobre els punts concrets, el Grup
Parlamentari Popular pensava que, per ventura, així com la
diputada que m’ha precedit anteriorment ha dit que
considerava molt positiva la particularització d’aquests tres
punts, nosaltres consideram que no eren necessària perquè
aquests punts estan trets del que diu la resolució, fil per
randa el que diu, per tant, adherir-nos a la resolució
consideram que queden acreditats tots aquests punts
especificats. Així i tot, no tenim cap inconvenient en donar
suport a la proposició així com està redactada. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Entenc que s'aprova per assentiment,
gràcies senyors diputats.

Deman als serveis de la Cambra que els acords d'aquestes
dues proposicions no de llei quedin redactats al Diari de
Sessions.

"EI Parlament de les Illes Balears s'adhereix a la resolució del
Consell de la Unió Europea i als representants dels governs dels
estats membres, de data 23 de juliol del 1996, en la qual es
declara 1997 com “Any europeu contra el racisme”, instant el
Govern de la Comunitat, en coordinació amb l'administració
europea, nacional i local, a promoure durant l'any 1997:

- Organització de conferències d'obertura i clausura de l'any
europeu.

- Organització de seminaris sobre aspectes concrets de la lluita
contra el racisme, la xenofòbia i l'antisemitisme. Difusió dels seus
resultats.

- Promoció de campanyes informatives, amb especial
incidència a centres educatius, per facilitar la generalització de
les pràctiques adequades.”

1.3) Proposició no de llei RGE núm. 6876/96, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Nacionalista-PSM,
Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt, relativa a declaració
institucional sobre la situació dels pobles indígenes de
Colòmbia.

1.4) Proposició no de llei RGE núm. 6.879/96, presentada
pels   Grups Parlamentaris Socialista, Nacionalista-PSM,
Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt, relativa a declaració
institucional envers la solidaritat amb la regió dels grans llacs
africans.

Ara vull demanar una alteració de l'ordre del dia, mitjançant
l'article 67 d'aquest reglament. Ens han fet arribar a la mesa
d’aquesta comissió dues proposicions no de llei signades, amb
els números 6876/96 i 6879/96, per tots els portaveus dels grups
polítics. Per tant, entenc que tots els diputats estan assabentats.
Jo deman al Sr. Lletrat que doni lectura als acords d’aquestes
dues proposicions no de llei.

EL SR. LLETRAT:

Proposició no de llei, RGE 6876, relativa a declaració
institucional sobre la situació dels pobles indígenes de
Colòmbia.

“EI Parlament de les Illes Balears acorda: 1.- Declarar el seu
suport al procés de desenvolupament autonòmic dels pobles
indígenes de Colòmbia, tal i com es reconeix a la seva
constitució i que ha de concretar-se mitjançant la Ley de
ordenamiento territorial, norma reguladora bàsica per als
territoris indígenes i les seves competències. 2.- Donar suport
a les iniciatives i a les accions que, en favor del respecte als
drets humans, promouen dins l'ordenament jurídic els pobles
indígenes de Colòmbia a la seva reivindicació pel
reconeixement de la seva identitat individual i colAlectiva. 3.-
Declarar que les iniciatives existents a favor del reconeixement
dels drets dels pobles indígenes i tribals a totes les  regions del
planeta han de convertir-se en part integrant d'una cooperació
nord-sud, preocupada pels aspectes que regeixen les relacions
entre els pobles. 4.- Instar els poders públics i les
organitzacions no governamentals perquè continuïn amb les
relacions que es mantenen amb els representants dels pobles
indígenes de Colòmbia, així com amb els d'altres àmbits
territorials, perquè reforcin la seva tasca de cooperació

especialment en el marc de referència establert en el
Conveni 169, sobre pobles indígenes i tribals, de
l'organització Internacional del Treball, aprovat a Ginebra
el dia 7 de juny del 1989. 5.- Donar suport a la ratificació
per l'Estat espanyol del conveni de l'Organització
Internacional del Treball esmentat. 6.- Publicar aquesta
declaració institucional al Butlletí Oficial del Parlament de
les  Illes Balears i traslladar-la al President de la República
de Colòmbia, al President de la Comissió dels Drets
Humans dels pobles indígenes de Colòmbia, Ministre
d'Interior de la República de Colòmbia, al President de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a la Fundació per
als pobles indígenes. Palma, a 28 de novembre del 1996".

N'hi ha una altra, la registrada amb el número 6879,
relativa a declaració institucional envers la solidaritat amb
la regió dels grans llacs africans.

“ El parlament de les Illes Balears acorda: 1.- Lamentar
el retard de la comunitat  internacional en reaccionar davant
el genocidi que es produeix en aquesta regió de l'Àfrica i en
la defensa dels drets humans als països en conflicte. 2.-
Instar el Govern de l'Estat perquè enviï el màxim de suport
humanitari a la regió dels grans llacs, en concordança amb
el Consell de Seguretat de les Nacions Unides que ha
autoritzat una intervenció urgent orientada a garantit un
corredor permanent de proveïment d'ajuda que serveixi de
barrera física per protegir les poblacions que sofreixen la
mortaldat. 3.- Instar les Nacions Unides per a
l'embargament total d'armes a la zona dels grans llacs. 4.-
Adherir-se al manifest de la Plataforma Pau i Drets Humans
a la regió dels grans llacs  africans. Palma, a 28 de
novembre del 1996.”

LA SRA. PRESIDENTA:

S'aprovan les dues per assentiment?, sí, gràcies, senyors
diputats. Acabat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
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