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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia. Deman si hi ha substitucions.

I.1) Proposició de la llei RGE núm. 6839/96, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
la no discriminació de les persones per raó de la seva orientació
sexual

A continuació passam a debatre la proposició 6839/96,
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a la no discriminació de les persones per raó
de la seva orientació sexual. Per defensar aquesta proposició no
de llei té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com que és voluntat de tots que
aquestes proposicions obtenguin la major unanimitat, crec que
en tot cas, en compliment d’actuacions internacionals en aquest
mateix sentit. De fet, la lluita per eradicar les formes de
repressió i discriminació és un dels valors destacats en defensa
dels drets humans que es produeixen en el món i un dels
indicadors que es produeixen emparats en una societat
determinada. S’ha de constatar que, a pesar dels esforços
legislatius pre combatre la marginació i diverses formes
d’exclusió i malgrat les disposicions de tot tipus, encara
persisteixen, en general situacions dramàtiques, situacions
d’exclusió, de discriminació, pot ser ben significatiu la
popularitat i l’èxit que han tingut programes de televisió, els
quals, a pesar que s’ofereixen a hores prohibitives, tenen una
audiència que ens demostra un poc que encara hi ha molta feina
a fer, perquè el fet de la sexualitat, de l’orientació sexual no
sigui un atractiu morbós, un atractiu que faci que la pròpia
morbositat, jugar amb aquesta diferència, sigui un factor d’èxit
d’audiència i programat per televisió, com passa en aquests
darreres mesos d’una forma que ens hauria de sorprendre, però
és així.

Per part del Parlament europeu s’han aprovat una sèrie de
resolucions els darrers anys i nosaltres, a partir d’aquestes
resolucions i a partir d’una preocupació que crec que
compartim hem presentat aquesta proposició no de llei, la qual,
en els quatre punts que té, diu exactament..., en el primer punt:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a complir amb la seva
activitat governamental en la resolució aprovada per
l’Assemblea de parlamentaris del Consell d’Europa i el
Parlament europeu. “A contribuir”, en el segon punt, “amb tots
els mitjans possibles a fer possible una tasca d’eradicació de la
marginació o discriminació per raó d’orientació sexual de les
persones. En el tercer punt, “a donar, suport a aquells colAlectius
i associacions de les Illes Balears que treballin en el camp de
l’homosexualitat de forma clara en la seva acció sanitària,
educativa o assistencial”, i en el quart punt “a incloure el
concepte d’homosexualitat de forma clara i explícita, amb
voluntat de fer-la normal, en les diferents campanyes de
prevenció, d’informació i de difusió que tenguin a veure amb
la sexualitat, amb la parella, amb l’ensenyament, amb la familia
o amb qualsevol altre àmbit de la societat que afecti les
relacions entre persones, per açò, per fer normal aquest fet
d’orientacions sexuals que són diferents i que haurien de ser
normals en la nostra societat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir? Pel
Grup Mixt, té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senzillament per dir que el
Grup Mixt s’afegeix a la voluntat expressada pel Grup
d’Esquerra Unida quant que la nostra comunitat i el nostre
parlament s’han de sumar a les recomanacions fetes pel
Parlament europeu i que aquest parlament s’ha de sumar i
ha d’instar, per tal que les nostres institucions i el nostre
govern lluiti contra la discriminació de les persones per raó
de sexe i de suport als colAlectius illencs de defensa dels
homosexuals. Per tant, simplement ens sumam i ens
felicitam per aquesta iniciativa. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup comparteix no
només la filosofia, sinó també tost els continguts de la
proposta que ha defensat el portaveu d’Esquerra Unida, el
Sr. Portella, El grup a que represent, el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, entén que la discriminació dels éssers
humans, la seva orientació sexual, no té cabuda en una
societat plural i democràtica, la qual hem defensat sempre
en el nostre projecte polític. Entenem també, que les
diferències, ja siguin de color de pell, d’ètnia, d’orientació
sexual no han de ser en cap moment motiu de discriminació
ni d’exclusió de cap persona, ningú no té dret, per tant, a fer
diferències ni a potenciar les discriminacions entre els
éssers humans. Com a grup que sempre hem lluitat, per tant,
per la igualtat entre homes i dones i realitzar projectes que
compensin les desigualtats socials i econòmiques, per tant,
hem de donar suport a aquesta proposició no de llei que ha
defensat Esquerra Unida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Mesquida i Ferrando.
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EL SR. MESQU1DA I FERRANDO:

Gràcies, Sra. President. Ens sumam al suport que donarem
a aquesta proposició no de llei. Pens que qualsevol tipus de
discriminació repulsa qualsevol consciència democràtica,
també pens que és una bona oportunitat, ja ho vàrem plantejar
en la Comissió de Drets Humans, s'hi va aprovar una proposició
no de llei per donar suport a l'Any europeu contra el racisme,
com una de les formes també més dramàtiques que viu la unió
Europea en matèria de discriminació, i no pot ser menys donar
suport a aquesta proposició no de llei, quan tots els textos
constitucionals, totes les declaracions universals, fan de la
discriminació un autèntic dimoni de combat, instar el Govern
que es realitzin accions formatives i informatives en la lluita
contra aquesta forma de discriminació, i només faríem una
mínima crítica, la qual també vàrem patir, ens autoincloem en
aquesta crítica, que ens hagués agradat que, al manco a efectes
orientatius, es concretassin de qualque forma les actuacions
orientatives d'instar el Govern que fes dins aquesta campanya,
dic que nosaltres també ens incloem en aquesta crítica, perquè,
quan hem plantejat proposicions no de llei d'aquest tipus, ens fa
por que es puguin quedar en simples declaracions formals que
tothom hi està d'acord, però que llavors, a l'hora de concretar-
ho en actuacions concretes, tot quedi sense cap tipus de (...) Hi
donarem suport i ens alegram d'aquesta proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Partit Popular, té la paraula la Sra.
Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats. En primer lloc, no voldria ser reiterativa, però,
realment, aquesta proposició no de llei, tal vegada tengui més
el seu origen no (...) del Parlament o de la Unió Europea, sinó
fins i tot en la pròpia Declaració Universal de Drets Humans,
que ja en el 48 ens deia que tots els éssers humans han de
neixen lliures, neixen lliures, amb dignitat i drets, i que tota
persona té els drets que la pròpia declaració diu, sense distinció
de raça, color, idioma, sexe, religió, opinió política o qualsevol
altre origen, nacional, posició econòmica o qualsevol altra
condició, que tots som iguals davant la llei. Per tant, el que fan
aquestes recomanacions europees és recollir un poc els
principis elementals del la Declaració Universal de drets
Humans. En aquest sentit, nosaltres donarem suport a aquest
primer punt de la proposició no de llei, ara, és clar, sempre amb
el ben entès que hem de tenir en comte que les recomanacions
i tota la normativa europea no és vinculant à la normativa de
cada estat i que haurien d'estar, en cada cas, en. allò que disposi
la legislació vigent de cada estat i en les competències que són
pròpies tant de l'Estat com de les pròpies comunitats
autònomes. Per tant, assumim com a propi tot allò que es pugui
realitzar, assumir i complir dins a legislació vigent. 

Quant al segon punt, també hi votarem afirmativament.
Naturalment, hem de contribuir, per tal d'evitar que es

produeixin aquestes discriminacions per causa d'orientació
sexual, que s'hagin de dur a terme tots els mitjans possibles
i accions encaminades a evitar aquesta prevenció i la
discriminació per raó d'orientació sexual.

Pel fa al tercer punt, hi donaríem el nostre suport,
sempre que el proposant s'avengués a llevar la paraula
"prioritàriament", i fem aquesta proposta perquè a una
resolució del Parlament europeu precisament es recomana
als estats membres que adoptin les mesures per garantir que
les organitzacions socials culturals de dones i homes
homosexuals tenguin accés als fons nacionals amb les
mateixes condicions que a1tres organitzacions socials i
culturals i que les seves solAlicituds es jutgin de conformitat
amb els mateixos criteris que les solAlicituds procedents
d'altres organitzacions i que no se'ls perjudiqui pel fet de ser
organitzacions d'homes i dones homosexuals. Per tant, per
tal d'anar tal vegada en el mateix sentit que aquesta
recomanació que fa el Parlament europeu als estats
membres, hi donaríem suport si els pareix bé llevar-ne el
terme "prioritàriament”, perquè tal vegada les activitats  que
es proposen, no ... , i per dur a terme aquesta normalitat,
s'han de mirar en el sentit de quines són les propostes que es
fan i no tant per qui les proposa.

I respecte del quart punt, no hi donaríem suport, en  el
sentit que nosaltres entenem que aquestes diferents
campanyes de prevenció que es proposen ja anirien incloses
dins els mitjans possibles encaminats a fer efectiva aquesta
tasca de prevenció. No és que no hi estiguem d'acord, però
consideram que ja està inclosa dins el que seria el segon
punt, i a més, abans de començar, ja estàvem parlant amb el
proposant, i jo li explicava una tertúlia de ràdio que havia
sentit, que fins i tot consider que, a vegades, en
determinades ocasions, fer menció del tema de
l'homosexualitat, més que afavorir, tal vegada perjudica, li
exposava el cas que vaig sentir, precisament era una
organització d'homosexuals que parlaven del tema de la
SIDA, llavors deien que, per exemple ara, sobre aquest
tema, fer tanta menció de l'homosexualitat, no afavoria, sinó
que perjudicava, perquè realment hi ha determinats
colAlectius que estan molt sensibilitzats, com són grups de
risc, hemofílics, drogoaddictes, homosexuals, i no han de
ser discriminats pel fet de pertànyer-hi, perquè, a més,
puguin tenir aquesta malaltia, i deien que ara qui ha d 'anar
més alerta precisament són els heterosexuals, no els
homosexuals, i en aquest sentit, com que ( ... ) s'hauria
d'abordar puntualment i s'hauria d'estudiar i com que
consideram que podria estar inclosa dins el segon punt, en
aquest sentit, no hi donaríem suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENT A:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús del torn de rèplica?

EL SR. PORTELLA I COLL:
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Gràcies, Sra. President. Vull agrair a tots els grups el suport
que donaran a aquesta proposició no de llei, sens dubte no hi ha
problema en retirar-ne la paraula “prioritàriament, del tercer
punt. Quant al quart punt, jo crec que la portaveu del Grup
Popular, tal vegada no ha entès molt bé el significat d’aquest
quart punt, perquè l’explicació que dóna és correcta i raonada,
però no acabat d’entendre què era el quart punt. El quart punt
no parla només de campanyes de prevenció, parla de qualsevol
campanya publicitària on el fet de l’homosexualitat sigui tractat
de forma normal, perquè des del moment que un fet humà com
les relacions home-home, dona-dona, no sigui tractat de forma
normal, sinó que sigui ignorat en el tractament priorístic de les
relacions humanes, aquí es ralla de temes de parella, de
sexualitat, ensenyament, família, educació, tots els altres temes
de campanyes informatives o formatives que es puguin
realitzar, mentre no es doni normalitat a aquest fet, sempre
continuarà sent un tema tabú. Arran d’aquesta proposició no de
llei, a un televisió local de Menorca, s’hi va fer una taula
rodona per rallar d’aquesta qüestió, a partir d’aquesta
proposició, s’hi varen interessar, i hem d’estar contents
d’aquest interès, va ser impossible trobar una persona
homosexual que hi volgués sortir, en aquest programa de
televisió, a rallar d’una forma seriosa i amb el màxim rigor
possible d’aquesta qüestió. Açò demostra que encara dins la
nostra societat aquest tabú, aquesta anormalitat, del fet de
l’homosexualitat, existeix, a pesar de les declaracions com les
que avui provarem. Per tant, una forma de combatre aquesta
anormalitat és fer normal el fet de ser homosexual, i en aquest
sentit hi ha el quart punt. A mi m’agradaria retirar-lo per donar
unanimitat a la proposta, però, com que té aquest sentit, em
sembla que no l’he de retirar, i no el retiraré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Volen fer ús del seu torn?

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Agraesc que hagi retirat el tema de
prioritat... Es possible que tal vegada jo no l’hagi entès, però
llavors, aquí no ens estam dirigint al Govern, perquè aquí , és
clar, és tota la societat, i jo entenc que el que s’ha de fer és,
mitjançant tots aquests mitjans possibles, precisament..., si no
marginam, si no discriminam, per què ho intentam fer normal?
És que jo entenc que està inclosa dins el segon punt. Llavors,
aquestes actuacions que es duran a terme perquè aquesta
marginació, aquesta discriminació, no es produeix, si no hi ha
marginació i no hi ha discriminació és perquè realment ho fem
normal. És cert. Encara compartesc amb vostè, Sr. Portella, que
realment no és normal, però jo crec que també darrerament
podem dir que hi hem avançat. Jo fa poc llegia en els mitjans de
comunicació que d’una institució on tal vegada mai no
haguéssim pogut pensar que això passàs, s’hi va donar un fet
molt important, que era permetre a un homosexual que havia de
mantenir la seva parella solAlicitar la prestació..., la solAlicitud
de la pròrroga de la prestació militar, llavors, crec que a poc a
poc hi avançam i que des de les institucions el que s’ha de fer
és normalitzar-la, i no és que no la comparteixi, és que entenc
que vostè a la millor afecta un àmbit molt més ample, que no
només serien les actuacions del Govern, sinó que serien les de
tota la societat, i que l’entenc englobada dins contribuir a
aquesta normalitat, a la prevenció de la marginació. Només és
en aquest sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

Acabat el debat, procedirem a la votació de la Proposició
de llei número 6839/97, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida. Entenc que hi ha hagut unanimitat en els punts, u,
dos i tres, i que després votaríem el punt número quatre tot
sol. Els pareix bé? Passam a votar els punts u, dos i tres.

Vots a favor?

Unanimitat.

Ara passarem a votar el punt número quatre.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

El resultat de la votació és : Vots a favor,8; en contra, 9;
abstencions, cap.

De tota manera, jo pregaria a la Sra,. Presidenta, que les
persones que s’hi han integrat amb posterioritat, fessin
constar la seva substitució, de la mateixa manera que el Sr.
Portella substitueix el titular d’aquesta comissió, que és el
Sr. Eberhard Grosske, només perquè hi hagi constància de
la substitució.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Andrés Charneco sustituye a Guillermo Vidal.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Això és el jo tenc.

EL SR. PORTELLA I COLL:
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Sí, gràcies, Sr. Lletrat, serà una confusió del nostre grup
parlamentari, perquè em pensava que era titular en aquesta
comissió. En tot cas, substituesc Eberhard Grosske.  Intentarem
resoldre administrativament aquesta confusió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

A continuació, passarem a debatre...

EL SR. LLETRAT:

La Sra. Neus Marí substitueix el Sr. Pere Palau i el Sr.
Charneco el Sr. Guillem Vidal.

I.2) Proposició no de llei 24/97, del Grup Parlamentari
Nacionalista~PSM, relativa a  compromís del Govern en la
lluita contra el treball infantil.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, passarem a debatre la segona proposició no
de llei, número 24/97, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa al compromís del Govern en la
lluita en el treball infantil. Per defensar aquesta proposició no
de llei, té la paraula el diputat Sr. Orfila i Pons per un temps de
deu minuts.

EL SR. LLETRAT:

Sra. Presidenta (...).

.LA SRA. PRESIDENTA:

Quan vulgui, Sr. Diputat...

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. El
darrer informe d'UNICEF, que va ser evacuat a finals de l'any
passat, sobre l'estat mundial de la infància, té afirmacions
realment esgarrifoses, parla que fan feina al món 250 milions
de fillets i filletes i que aquest fet, el del treball infantil, no
existeix només en els països en vies de desenvolupament o
coneguts com del Tercer Món, sinó també en el món occidental,
i parla que sols a Espanya fan algun tipus de feina 500:000
menors de 16 anys, encara que la legislació espanyola, i també
ho destaca l'informe a nivell mundial de l'UNICEF, és
especialment sensible a aquest respecte i conté una prohibició
explícita d'aquest tipus de feina. És clar, del contingut d'aquest
informe, que a l'anomenat Tercer Món la situació de la infància
es realment molt més greu, no sols pel que fe a l'existència de
l'explotació del treball infantil, sinó per la mateixa situació de
tota la infància en aquests països, i les dades que ofereix
UNICEF en aquest sentit són realment impressionants, de cada
mil fillets que neixen a Espanya, nou no arriben a complir els
cinc anys, mentre que a Níger, la taxa de mortalitat en menors
de cinc anys arriba als 320 per mil, a Angola, 292 per mil, a
Moçambic, 275 per mil, i el mateix succeeix pel que fa als
índexs d'esclavització, que en països com és Afganistan sols
arriba al 14%. Recentment, aquest diputat que els parla ha
tingut ocasió de visitar Yemen i el nivell d'esclavització és
baixíssim, un 80% de les filletes no va a escola i un 60% dels
fillets tampoc. UNICEF reclama en aquest informe a tots els
governs del món una política molt més activa, molt més
compromesa, per acabar amb l'explotació del treball infantil, i
el qualifica com una altra de les formes d'esclavitud que han
existit en el món. És clar que per acabar amb el treball infantil,
s'hauria d'acabar amb la pobresa, però no podem esperar a
acabar amb aquesta a prendre mesures per acabar amb el treball
infantil o per lluitar-hi en contra, però açò implica un

compromís actiu de totes les institucions, de tots els governs
del món, per crear les condicions que acabin amb aquesta
pràctica de l'explotació infantil del món del treball, i aquest
compromís ha d'incloure un element que és molt important,
que és la creació d'un estat d'opinió mundial en contra
d'aquesta pràctica i l'establiment també, de forma evident,
de programes d'actuació, de cooperació, per al
desenvolupament que incloguin aquest objectiu, entre les
fites que es marquen, així com el reforçament o modificació
de les legislacions per tal de prohibir de forma global
aquesta pràctica.

Per açò, presentam aquesta proposició no de llei amb
l'excepció que volem fer, que consultats els diferents grups
parlamentaris, el propi Govern de la Comunitat Autònoma,
hem decidit retirar el primer punt de la proposició no de llei,
una vegada que queda clar, segons les informacions que ens
ha fet arribar el Govern i la pròpia constatació dels diferents
grups parlamentaris, que a les Illes Balears aquest problema
no existeix i que tampoc no es tracta de crear una alarma
social, que no seria justificada en aquest sentit. En aquest
sentit, hem de dir que el punt dos no començaria dient "Així
mateix", sinó que començaria dient "El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern a prioritzar", i el tercer punt de
l'ordre de la proposta quedaria tal com està redactat. 

LA SRA PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que hi vulguin intervenir? Sí,
pel Grup Mixt, té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que és important aquesta
iniciativa i crec que el que és més important, concretament,
són els acords, és a dir, la priorització de les ajudes l'any 97.
Per a la cooperació al desenvolupament en aquest aspecte
concret del treball infantil, crec que és molt oportú, molt
oportú, entre altres coses,  perquè vull recordar a les
senyores i als senyors diputats que moltes vegades quan
anam a algunes botigues d'aquestes anomenades “de todo a
100",de vint duros, hi veim coses extraordinàriament barates
que arriben de països com Taiwan, Tailàndia o altres llocs,
i moltes vegades molts d’aquests productes, igual com altres
que han sortit en els mitjans de comunicació, són sabatilles
esportives, etc., que són de marques a vegades
multinacionals que utilitzen aquesta mà d’obra d’infants, i
hi ha una sèrie de colAlectius que es dediquen d’una manera
molt ben feta a desemmascar i a treure a la llum pública
aquestes multinacionals que exploten i s’aprofiten del
treball del menor. Per tant, crec, com dic, molt oportú que
des del Govern es prioritzi aquest any aquestes ajudes a
aquests colAlectius que intenten eradicar el treball infantil i
donar alternatives educatives, bàsicament a aquests infants,
i que, per altre costat, es demani també la participació en
qualsevol campanya que faci tant UNICEF com qualsevol
altre colAlectiu que hi participi de manera activa, ho crec
també molt oportú. Per tant, des del Grup Mixt tendrà,
òbviament, el nostre suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sr. Diputat. Per Esquerra Unida, té la paraula el Sr.
PorteI1a.

EL SR, PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Compartim l’exposició de motius
i l’explicació que ha fet el grup proposant, així com els punts
que es posen a votació, nosaltres, igualment, hi manifestam el
nostre suport i, si serveix aquest suport del Parlament balear
com d’un suport a la tasca que desenvolupa UNICEF, encara
més contents estarem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el diputat Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, el
Grupo Socialista apoyará esta proposición no de ley, la
consideramos adecuada y, efectivamente, al parecer ha tenido,
independientemente de nuestra efectividad como Comisión de
Derechos Humanos, su efecto, ya que hay una propuesta del
conseller de la Función Pública y del conseller de Trabajo de
comparecencia en esta comisión para explicar precisamente...
hay una solicitud de comparecencia de los dos consellers para
explicar las actuaciones que desarrolla la Comunidad
Autónoma, con lo cual, ya en sí, sería un éxito de todos. Yo
creo que no es cuestión de (...), pero sí que nos gustaría precisar
el nivel de acuerdo que..., el trabajo infantil, lógicamente, es
algo que ha de ser execrable, ya que no está contemplado en
ninguna convención de derechos humanos ni en la Convención
de Viena de Derechos del Niño. Todos  conocemos los casos
que con mucha profusión se han utilizado, en imágenes, de los
meninos de Brasil o los niños de la India, que no sólo hacen
cosas “de todo a cien”, como decía el portavoz del Grupo
Mixto, sino cosas de todo a mucho más que cien, aunque no
está tan contrastado. Los niños que trabajan en las minas de
Bolivia, pero también más cerca, como puede ser Rumanía o
ahora mismo en Albania, en dónde existen problemas muy
graves, y aún diría más, todos hemos visto en alguna ocasión en
ciudades, dentro de nuestro territorio, explotación de tipos de
mendicidad en niños menores e incluso se conoce por las
referencias tanto internacionales como nacionales, explotación
de tipos sexual de  menores de edad, no hace falta recordar que
el nivel de tráfico con niños tanto de tipos sexual como de
órganos es el segundo tráfico a nivel mundial después del de
drogas y antes del de armas. Esto realmente es suficientemente
preocupante y entendemos que, como bien plantea la
proposición, el informe de UNICEF, la proposición no de ley,
la legislación española es fundamentalmente protectora, y yo
siempre querría hacer mención de dos leyes: una, más reciente,
la Ley 1/96, de derechos del menor, es decir, es una legislación
positiva, en base a derechos, que es de ámbito nacional, es
orgánica, y una ley más antigua, que está muy relacionada y a
la cual se ha hecho mención, que es la Ley de 1985, la Ley
orgánica del derecho a la educación, en dónde se establece la
obligatoriedad de un período de educación y, por lo tanto, la no
permisividad de que antes de la edad de 16 años un menor de
edad pueda trabajar.

Agradecemos, en este aspecto, la retirada, aunque también
estábamos de acuerdo fundamentalmente, no tanto a lo mejor

en la formulación exacta, pero sí con el fondo del primer
punto, creo que vale la pena que todos trabajemos en puntos
específicos, aunque en este caso hablamos de la explotación
de los menores, quizá tendríamos que intentar convencernos
a nosotros mismos, que ya lo estamos, pero más a la
sociedad, de denuncia activa, que toda la sociedad debería
actuar más con denuncia activa que con acciones que en un
momento determinado pueda hacer un gobierno de una
comunidad autónoma o un ayuntamiento, que lógicamente
deben estar..., pero la denuncia activa del cada día y de
denunciar lo que en muchas ocasiones vemos y que por
acción o por omisión, y puedo poner desde el ejemplo más
espectacular, que puede ser el de un niño pidiendo, a
ejemplos menos espectaculares como puede ser la no
asistencia a un centro educativo, un derecho y una
obligación que tienen un niño en edad escolar. Que esta
promoción de denuncia activa por parte de todos...
Deberíamos, bueno, supongo que intentar que cada vez esté
más presente en todos nosotros y, en consecuencia, en toda
la sociedad.

Finalmente, doy la enhorabuena en este aspecto a esta
propuesta y creo que deberíamos, si al final es aprobada por
todos, felicitarnos todos y esperar que esta multiplicación de
denuncia activa sea cada vez más completa y más extensiva.
Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup,
hem de dir al Grup Parlamentari Nacionalista-PSM que, com
hem dit, en el darrer informe mundial sobre l'estat mundial de
la infància realment les estadístiques mostren que a tot el mon
treballen més de 250 milions de fillets i fillets. No solament hi
ha una explotació laboral, sinó també, com ha dit el Grup
Socialista, hi ha una veritable explotació també sexual. En
aquest sentit, trobam que és una proposició no de llei molt
oportuna perquè aquest propassat mes de febrer també es va
celebrar a Amsterdam una conferència sobre el treball infantil
amb l'objectiu de lluitar contra l'explotació laboral de més de
250 milions d'infants. Arran d'açò i sobre el primer punt de la
proposició no de llei, he de dir que el nostre grup ha demanat
informació a les dues conselleries que tenen més competències
sobre aquests temes, la Conselleria de Funció Pública i Interior,
per veure si hi ha denúncies sobre aquest camp, i també a la
Conselleria de Treball i Formació, que és qui té les
competències en les inspeccions laborals, i se'ns ha comunicat
que realment no hi ha a la nostra comunitat cap cas, com també
ens deia el portaveu del Grup Nacionalista, detectat a Balears.
De tota manera, pens que és un punt important perquè tot i que
a la nostra comunitat no s’hi ha pogut detectar cap cas, també
hi tenim una xarxa, com ha dit el portaveu del Grup Socialista,
a través del MEC, del Ministeri d'Educació i Ciència, que
també controla molt l'absentisme, que pot estar molt relacionat
amb els casos ... , que si hi ha absentisme, puguin estar fent
feina, açò tampoc no s'ha detectat, i després també hi ha una
altra via, que són les unitats de treball social, les unitats de
treball a nivell primari, que també és una bona font de detecció
de famílies desestructurades, què es fa amb aquests alAlots que
no estan escolaritzats. No hi ha cap cas detectat, pensam que sí
que és important, de totes maneres, atès que el propi informe
d’UNIÇEF diu que hi ha entre 500.000 i 800.000 infants en
edat escolar de menys de 16 anys a Espanya que estan en
aquesta situació, ho trobam adient, encara que es retiri aquest
punt, que el Govern balear, estigui un poc alerta en aquest
tema, encara més, si escau.

Per descomptat, quant als punts dos i tres, els donaríem
suport, només he de matisar en aquest punt.(. .. ) instar el
Govern a prioritzar el repartiment dels ajuts, que des dels
decrets d'ajuts el Govern es contempla també, com a prioritari,
el tema de la infància i de la dóna, però que ho intentarem, com
sap molt bé el portaveu del Grup Nacionalista, hi ha els fons de
cooperació i que a través d'aquí podem influir en
l'Administració perquè aquests projectes es puguin prioritzar,
encara que malauradament hauríem de dir que en aquests
projectes moltes vegades encara s'ha de treballar molt en un
tema, sobre la mortalitat infantil, açò vol dir que, com també el
portaveu del Grup Nacionalista ha expressat molt bé,
malauradament hi ha moltíssims infants que no arriben ni tan
sols a l'edat laboral, encara que sigui als cinc anys, perquè en
aquests països hi ha una taxa de mortalitat infantil. molt
elevada, però també ens comprometem des de les
administracions a transmetre aquesta prioritat, per eradicar
aquestes practiques tan nefastes de l'explotació laboral infantil

Respecte del tercer punt, també tendrà el suport del nostre
grup. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús del torn de rèplica?

EL SR. ORFILA l PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement per agrair a tots els
grups el suport que han manifestat a la nostra proposició no
de llei i, en tot cas, vull afegir una nova correcció al segon
punt, per ser coherent el discurs, la redacció, hauria de dir
"el Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prioritzar
en el repartiment de les ajudes per a la cooperació per al
desenvolupament per a 1997 aquells projectes que
incideixen d'una manera activa en l'eradicació", i aquí és on
hi hauria el canvi, "de la pràctica del treball infantil".

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi estan d'acord tots els portaveus?

LA SRA. ALBEROLA l MARTÍNEZ:

Sí, per part del nostre grup, hi estam d'acord, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, entenc que es pot aprovar per assentiment. No és
així?

Moltes gràcies, senyors diputats.

1.3) Proposició no de llei RGE núm. 94/97, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a transparència
en les exportacions d'armament. 

Passam a debatre l'altra proposició node llei, la 94/97,
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a la transparència de les exportacions d'armament.
Per defensar aquesta proposició, té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA l PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. He de començar per dir que fa
uns vuit mesos es van produir converses amb tots els grups
a partir de la instància que es va rebre d'alguna de les
organitzacions no governamentals a què fa referència
l’exposició de motius, parlant de la possibilitat de presentar
de forma conjunta o de tenir alguna iniciativa respecte
d’aquesta qüestió. Més darrerament el Grup Mixt, en boca
o en veu del seu portaveu en aquesta comissió, el Sr.
Balanzat, també es va manifestar interessat en dur a terme
alguna actuació conjunta sobre aquest tema. En un moment
determinat, el nostre grup va presentar aquesta proposta,
d’una banda perquè no hi havia hagut resposta, no ens
havíem tornat a reunir, per tant, no hi havia hagut una
resposta, però si hi ha alguna fórmula, si és que s’ha
d’aprovar per unanimitat açò, perquè s’entengui que la
iniciativa no és nostra, no tenim cap dificultat (...) que açò
es consideri d’aquesta manera, vull dir que volem deixar
clar que no voldríem que ningú no entengués que hem
intentat agafar una bandera que molts dels presents havien
volgut també alçar. El tema és claríssim, és donar
transparència a les exportacions d’armament, i ve a partir
d’una campanya que diferents organitzacions no
governamentals, Amnistia Internacional (...), Intermon,
mitjançant la frontera han començat, han iniciat, ja des de
fa un cert temps, i reivindiquen una major transparència en
les exportacions d’armament des de l’Estat espanyol i més
control parlamentari sobre aquest comerç, una campanya
que, en aquest cas, abasta l’Estat espanyol, però que té un
reflex en campanyes semblants que s’estan fent arreu de tot
el món, essencialment a Europa o a la Unió Europea. Es
tracta d’incrementar el control sobre el comerç d’armament
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a partir de les implicacions que té aquest comerç en les
relacions entre els estats i el suport indirecte que suposa o que
més d’una vegada els governs compradors d’armes..., els
governs exportadors d’armament estan donant a governs que
conculquen drets humans, que no tenen component democràtic
i que moltes vegades aprofiten aquest armament per reprimir
una part del seu poble o per consolidar o dur a terme
ocupacions militars en altres pobles, en tenim exemples que
molts de diputats d’aquesta comissió coneixen de forma ben
directa, sense més raonaments, perquè crec que la qüestió és
molt clara, passaré explicar els punts de la proposta: D’una
banda, proposam instar el Govern de l’Estat a donar
transparència les vendes de l’armament, realitzada des del
Govern o des de les empreses públiques, des d’empreses
públiques que depenen del Govern, sotmetre aquesta activitat
al control parlamentari a través de remetre les dades a les
corresponents comissions del Congrés i del Senat, a la vegada,
també proposam instar el Govern de l’Estat a no finançar les
vendes d’armament a càrrec de crèdits blans, essencialment a
càrrec d’aquells crèdits blans que provenen dels fons d’ajuts al
desenvolupament, i s’han fet crítiques reiterades, no respecte
del Govern de l’Estat espanyol, sinó de molts de poders de la
Unió Europea.

I un tercer punt, que es proposi que el Parlament insti el
Govern de l’Estat a reiterar-se en el compromís de no vendre
armament a les parts en conflicte en qualsevol guerra i també
a aquells països que tenen un règim o un sistema no democràtic.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que hi volen fixar la posició?
Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest tema ha estat objecte
aproximadament dos anys d’una campanya molt forta
d’aquestes quatre ONG que s’han mencionat abans i que,
per diferents circumstàncies, com deia el portaveu
nacionalista, fa vuit mesos que ens va visitar un portaveu
d’aquestes ONG, però algun grup parlamentari va dir que ja
contestaria sobre quina seria la seva postura, i la cosa va
quedar així. Per tant, no hi ha cap problema encara, sigui el
Grup Nacionalista o qualsevol altre que l’hi hagi dut, la
qüestió és que tenim l’oportunitat de parlar d’aquest tema.

Jo crec que la transparència en el comerç d’armes, que
és, en definitiva allò que discutim, ens hauria de preocupar
a tots, a tots, en el sentit que abans hi havia un partit que
governava el Govern central, ara n’hi ha uns altres, abans
era el PSOE, ara és el PP, tant ens és quin és el partit que hi
governi, l’únic que volem saber, i tenen dreta a saber-ho tots
els espanyols, és què es fabrica a Espanya, a qui es ven el
que es fabrica a Espanya, estic parlant, lògicament,
d’armament; hem de saber si es ven a països en guerra o a
països amb dictadures. Se sap, perquè hi ha gent que ho ha
investigat, que s’està venent i que s’ha venut fins ara a
països en conflicte, i vull recordar, i diré de manera
explícita allò que el Sr. Orfila de manera molt discreta i
diplomàtica ha insinuat, que el Marroc, amb armes
espanyoles, ha massolat el poble saharià, i és una realitat, és
una realitat perquè el Sr. Orfila, com jo mateix, hem tengut
l’oportunitat de veure-ho i de comprovar-ho personalment,
com altres diputats que són aquí, efectivament.

Per tant, és lògic que la ciutadania tengui dret a conèixer
què passa amb el nostre armament, on van a parar, quins i
com es fabriquen, quines fàbriques els fabriquen. No hi ha
cap control en aquest moment, el Parlament espanyol no té
manera de saber què passa amb aquest armament. En
definitiva, això es resumiria amb una frase, que és, d’alguna
manera, l’eslògan d’aquesta campanya, que és que són
secrets que maten. Res més, gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup d’Esquerra
Unida, té la paraula el Sr. Portella.

El SR. PORTELLA I COLL: 

Gràcies, Sra. Presidenta. També de forma breu, ja que el
Sr. Orfila ha fet menció del procés que ha tengut la
tramitació d’aquesta proposició no de llei, només he de dir
que per la nostra part no hi ha cap problema perquè just hagi
estat un grup que l’hagi tramitada, encara que en el seu
origen s’havia parlat que tengués una tramitació colAlectiva,
que no hi ha aquest tipus de gelosia (...) ni de cap casta,
encara que sigui un grup..., a l’inrevés, agraïm que, la
tramitació fins aquesta comissió, la hi hagi portada un grup,
perquè d’aquesta forma la veim en aquest període de sessió,
que amb les interrupcions que tenim en els períodes de
sessions, si no és així, a la millor hauria estat alguns mesos
més a arribar.
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El Sr. Balanzat, en l’anterior intervenció ho ha explicat i jo
voldria fer un petit comentari, perquè és una experiència
personal. Nosaltres, moltes vegades, llegim a la premsa o a
mitjans d’informació, notícies que fan referència a l’exportació
d’armament a països en guerra, té una importància, però la visió
directa d’aquesta qüestió, quan en visites al Sàhara, a què ha fet
referència el Sr. Balanzat, ens mostren l’armament de l’altra
part, de la part agressora en el conflicte, i veus que aquell
armament són armes d’Espanya durant els darrers anys,
lògicament, és una cosa que afecta i que impacta molt més,
perquè veus que és veritat, t’adones que és veritat, i té un
impacte més gros, per açò, quan (...) aquesta moció i es va
posar en marxa aquest procés, sempre tenia aquesta imatge de
la visió directa d’aquestes armes al Sàhara.

Aquesta proposició arriba avui després que fa una setmana
o fa pocs dies en el Congrés de Diputats s’aprovés una
resolució, em sembla que per unanimitat, quant a les mines
antipersonals, que també és una cosa que ens va motivar
alegria, a tots els grups, crec que partíem tots els grups, perquè
és un avanç, és una passa endavant en aquesta feina que hem de
fer, però jo crec que aquesta proposició té menys possibilitats
de ser aprovada de forma unànime, no sé quina serà l’opinió
dels altres grups, però és una proposició de difícil aprovació,
perquè, lògicament, d’aquest tipus de comerç d’armes, com està
el comerç i on se ven, és bastant difícil que hi hagi
transparència, que és el que demanam en aquesta proposició, és
el que demana el grup proposant, igualment la gran
contradicció d’aquests fons amb el desenvolupament que
serveixi per a l’adquisició d’armes per combatre altres pobles
o altres (...) bèlAliques, també és una contradicció tan gran, que
s’ha donat tantes vegades, també a Espanya, encara que s’hi
hagi volgut donar un caràcter general, també a Espanya, que té
tot un pes que s’ha d’assumir, que l’aprovació d’aquesta
proposició ajudaria a arranjar-ho. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bàsicament, estam d’acord amb
aquesta proposició no de llei, el que sí que m’agradaria seria fer
qualque comentari i una petita modificació que proposaré al
grup que proposa la proposició.

Quant al primer punt, on es parla d’instar el Govern de
l’Estat a donar tota la transparència, jo no sé si han canviat
molt les coses en els darrers dos anys, jo vaig tenir
oportunitat de tractar precisament aquest tema amb un
ministre del Govern anterior i em va plantejar: primer, el
Congrés dels Diputats tenia informació, té informació sobre
els contractes d’armes que es fan; Espanya, no s’ha
d’oblidar, és un dels països capdaventers en matèria
d’exportació d’armes, és un comerç internacional molt
important, no hi havia, em reiterava ell, informació
classificada o reservada sobre aquest tipus de comerç i, de
fet, si els diputats se’n recorden precisament fa dos anys va
esclatar una espècie d’escàndol o, millor dit, un mitjà de
comunicació va donar molta importància a una cosa que va
sorprendre molt en aquell moment, que era que a través dels
fons d’ajuda al desenvolupament, el fons FAG, com es
coneixen, es finançaven a països l’adquisició d’armes. Això
va fer, precisament perquè es donava aquesta informació,
que sortís el tema.

Jo crec que s’ha d’estar, lògicament, d’acord amb el fet
que es digui que conceptualment no és, o a efectes
possiblement d’imatge, presentable el fet que s’emprin
aquests tipus de fons per a aquests tipus de comerç, però
això, amb què estam d’acord, és tapar-se els ulls a una
realitat, tots els països europeus empren fons amb crèdits
blans per finançar aquest tipus d’adquisicions, i què passa?
El mercat armamentístic és molt competitiu i se sap una
cosa, que si tu no ho dones, qui ha adquirir les armes o el
material militar anirà al país veïnat, jo no dic que això sigui
una justificació per criticar aquest punt, sinó que
possiblement que s’hi hauria d’afegir una paràgraf on es
digui “no només instar el Govern”, està molt bé instar el
Govern de l’Estat que no es financin les vendes d’armes
amb càrrec als crèdits blans, però que també els Govern de
l’Estat faci esforços en política internacional per intentar
que els altres països facin el mateix a través d’una signatura,
no ho sé, d’un tractat internacional on es digui que no es
finançarà amb crèdits blans l’adquisició d’armes.

Després, el tercer punt, no vendre armes a països en
conflicte o amb règim no democràtic, també, lògicament, hi
hem d’estar d’acord. S’ha plantejat el tema de les armes al
conflicte del Sàhara. Els governs no només venen armes a
altres governs, venen armes a un mercat més florent de
mediació militar, és a dir, que es pot donar perfectament el
cas..., de fet, han sortit també l’opinió pública casos que es
venen armes a intermediaris i aquests les venen a països no
democràtics, a posta, dic que estam d’acord amb aquest punt
i que possiblement estigui bé, però això no vol dir que si
(...) el Govern i el Govern reiteràs el compromís de no
vendre armes a països en conflicte o amb règim no
democràtic, que es pogués solucionar no veure armes de
fabricació espanyola reprimint la població civil d’un país o
democràtic. En definitiva, nosaltres donarem suport a
aquesta proposició no de llei. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors. En primer lloc,
he de dir que aquesta proposició no de llei, des del nostre punt
de vista, té tres aspectes o tres apartats, dos serien de qüestió de
fons, amb les qual estam totalment d'acord, el punt segon, pel
que fa a la venda d'armament amb càrrec als crèdits blans dels
fons d'ajuda al desenvolupament i, per altra part, el punt tercer,
el compromís de no vendre armament a parts en conflicte.

Sobre el punt primer tenim alguns dubtes, els quals crec que
de la intervenció que ha fet el Sr. Orfila, des del nostre punt de
vista, no ha quedat aclarits, si el que es demana és que es facin
públiques les actes de la junta interministerial corresponent que
autoritza aquestes qüestions; nosaltres, amb aquesta apartat, no
hi estaríem d’acord, perquè creim que en un sistema democràtic
intern en el Congrés dels Diputats, com és el cas que es fa i que
es continua fent en aquesta legislatura, com en les passades, a
través de retre compte de les actes de la junta interministerial
corresponent a la Comissió de secrets oficials, i per altra part,
també el debat polític es produeix dins el si del Congrés dels
Diputats i del Senat en relació amb els països susceptibles de
rebre o no exportacions d’armes. És a dir, que si el que es
pretén amb aquest punt primer, Sr. Orfila, és fer públiques les
actes d’aquesta famosa junta interministerial, el nostre grup no
hi estarà d’acord, si el que es pretén és, d’una banda, continuar
adaptant la legislació espanyola a la normativa europea i a la
normativa internacional sobre aquesta qüestió.

I per a nosaltres, un punt molt important també, intentar
establir mecanismes efectius que impedeixin la violació de les
decisions del Govern, de les decisions de la Unió Europea o de
les Nacions Unides mateix relatives a l’embargament quan es
dictamina en aquest sentit, a vegades no basta simplement amb
prendre les determinacions en aquest sentit, sinó que hi ha
fugues en aquests aspectes, i s’haurien de millorar aquests tipus
de control. Amb aquesta postura, hi podríem estar d’acord, ara,
des del nostre punt de vista, i així entenem que queda reflectit
en aquest punt primer de la seva proposició no de llei o que es
pot deduir d’aquest punt primer de la proposició no de llei, pel
que fa al secret de les actes de la junta interministerial, s’ha de
tenir en compte que, d’una comissió del Congrés dels Diputats
en aquest sentit, en formen part tots els grups polítics, i el
representant del poble espanyol, en aquest cas el Congrés dels
Diputats, té coneixement de les decisions que es prenen pel
Govern de la nació, pel Govern de l’Estat, sobre aqueixes
qüestions.

En conseqüència, la nostra postura seria no votar a favor
el punt primer, fora que se'n pogués fer una redacció de
consens amb aquests aspectes, i votar a favor els punts
segon i tercer. Al punt tercer, hi afegiríem, si no hi tenguésA
inconvenient, allà on diu “amb règim no democràtic",
"d'acord amb les disposicions de les Nacions Unides i dels
acords de la Unió Europea relatius a l’embargament d'armes
a països que violen drets humans o en situació de conflicte",
etc., és a dir, d'acord amb les resolucions d’aquestes
organitzacions institucionals, si no hi hagués inconvenient.
És a dir, la nostra proposta seria matisar el punt tercer amb
aquesta observació i aclarir aquest aspecte que ens preocupa
del punt primer. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús del torn de rèplica?

EL SR ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pregaria, en primer lloc, als
grups, el suport, almanco als punts dos i tres, i pràcticament
el de tots els grups al punt primer, i he de dir que
acceptaríem la matisació que ha proposat incorporar el Grup
Popular al punt tercer, en el sentit d'afegir-hi “d'acord amb
les disposicions” d'organismes internacionals, no hi ha cap
dificultat, de fet, es podria despendre de l'exposició de
motius i de la mateixa exposició que he fet, quan he
presentat la proposició no de llei .

I respecte del punt primer, demanaria una suspensió de
la comissió per cinc minuts per intentar atracar posicions.
Nosaltres entenem que aquesta és una qüestió que valdria la
pena que s’aprovés per unanimitat. Val la pena recordar que
deu parlaments de comunitats autònomes ho han aprovat
també per unanimitat amb un text pràcticament igual a
aquest, i si és una qüestió de matís, a l’hora de perfilar
millor la redacció del primer punt, estam ben disposats a
atracar posicions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, .idò,quedà suspensa la reunió de la comissió per
un temps de deu minuts

Recomença la sessió.

Té la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Després d'haver consultat els
diferents portaveus dels grups parlamentaris presents a la
cambra, hi ha un text consensuat per a aquest primer punt
que diria: "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de l'Estat a promoure l'adaptació de la legislació espanyola
la de la Unió Europea per tal d'anar aconseguint una major
transparència i control del comerç d'armaments per part del
parlament de l'Estat". 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Volen fer ús del torn... Idò, entenc que
queda aprovada per assentiment per tots els grups.

EL SR. LLETRAT:

El tercer punt queda: “no democràtic, d’acord amb els
resolucions de les Nacions Unides i de la Unió Europea”, i el
segon punt queda “Així, mateix, el Parlament de les Illes
Balears”, o no importa “de les Illes Balears”?

LA SRA. PRESIDENTA:

Finalitzat el debat de les proposicions no de llei, farem
referència a l’Escrit RGE 477/97, tramès per la plataforma Pau
i Drets Humans als Grans Llacs Africans, relatiu a la Diada de
la no violència per la pau, dirigit al president del Parlament.
Passaré a informar-los sobre les actuacions d'aquest parlament
a aquest respecte.

La Mesa de la cambra, en sessió de dia 5 de febrer del 97,
va acordar donar-se’n per assabentada del contingut i
trametre’n còpia a la Comissió de Drets Humans i als portaveus
dels grups parlamentaris, així com a l’interessat, també es va
traslladar còpia de l’escrit al secretari general tècnic del
Ministeri d’Assumptes Exteriors per tal que aquest el remeti al
Sr. Ayala Laso, Alto Comisionado de los Derechos del Hombre
en Ginebra. Jo demanaria als serveis de la cambra que quedàs
recollit en el Diari de Sessions tot el text íntegre de l’escrit que
vàrem enviar nosaltres.

“Palma de Mallorca, 30 de gener del 1997

-----

Senyor Alt Comissari,

Davant la situació catastròfica dels drets de la persona
humana a Burundi:

- assassinats selectius dels comandaments;
- assassinats massius i matança discriminades de la

població;
- reagrupament en camps “especials” a la intempèrie de més

de 300.000 persones pertanyents a l’ètnia hutu;
- operacions militars de depuració ètnica;
- allistaments dels estudiants de la Universitat i dels de

l’ensenyament secundari a l’exèrcit com a preparació per a la
guerra;

- dossiers sense proves contra certs representants legítims
del poble;

- clima d’extrema inseguretat que transforma Burundi de
cada vegada més en un país inaccessible a l’assistència
internacional;

- llançament d’un debat nacional pels colpistes sense
acceptar les negociacions ni garantir la tornada amb condicions
segures i dignes dels representants del poble que són a l’exil;

- problemes d’inseguretat de propietat i de distribució de
terres;

- fragilitat de les poblacions sobre el pla econòmic,
social i sanitari;

- incapacitat de garantir la inviolabilitat dels
representants del poble i d‘impedir qualsevol atemptat a la
seva integritat física i a la de les seves famílies;

- impunitat de genocidis;
- maniobres de certs països per tal de justificar el suport

a la Junta Militar burundesa i de facilitar l’aixecament de
l’embargament.

Davant la situació inquietant de Rwuanda i les
violacions permanents dels drets de la persona humana:

- arrests arbitraris;
- desaparicions de persones influents segons

programació;
- condicions de vida escandaloses a les presons;
- manca de judici dels genocides i dels presoners;
- comerç d’armes de més o manco vint països

occidentals i africans destinats a les milícies
“interahamwe”:

- un país esdevingut un estat policial, els militars
mantenen la població a base de por i sota una alta
vigilància;

- venjances contra els que tornen;
- clima generalitzat d’inseguretat;
- atacs programats a les ONG humanitàries amb la

finalitat d’evitar que esdevenguin testimonis objectius;
- expulsions de religiosos i de cooperadors que s’han

atrevit a denunciar les violacions dels drets de l’home o la
inseguretat dels refugiats que han emprès el camí de
tornada.

Ens permetem d’escriure-vos per demanar-vos la
convocatòria d’una sessió extraordinària pels drets de
l’home a Burundi i a Rwuanda, on l’objecte principal seria:

a) condemnar a Burundi els responsables del magnicidi
del 1993 i de les matances i dels assassinats consegüents
així com els responsables del genocidi actual i posar en
marxa les estratègies que condueixin a negociacions que
impliquin tots els actors de la vida política per arribar a un
pacte de convivència pacífica;

b) fer cessar a Rwuanda els arrests arbitraris, les
desaparicions programades i els atacs contra les ONG i les
OIG, amb la finalitat de crear condicions favorables per
arribar a concertacions i a negociacions de cara al retorn a
la seguretat i a la dignitat dels refugiats que encara són fora
del país i també a una plena reinserció dels que han tornat
darrerament;

Cal dir que el Rapporteur Spécial pour le Burundi ha
donat suport al fet de celebrar una sessió d’aquestes
característiques per Burundi, al seu informe A/51/459 de 7
d’octubre 1996 a l’Assemblea General de les Nacions
Unides.
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Agraïu, senyor Alt Comissari, l’expressió de la nostra més
alta consideració.

ColAlectius que firmen aquesta demanda:

Amis de la terre-Espagne
Amnisty International-Majorque
Fonds catalan de coopération pour le développement
Fonds majorquin de solidarite et coopération
Groupe des droits de l’homme-Majorque
Ingénierie sans frontières-Espange
Pharmaciens solidaries-Baléares
Policiers solidaires sans frontières-Majorque
Pompiers sans frontières-Majorque
Voisins du monde-Espagne
Voisins sans frontières-Baléares”

I en no haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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