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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. En primer lloc els
voldria demanar si hi ha substitucions. Sí, Sr. Diputat?

EL SR MARÍ I BONET:

Joan Marí per Neus Marí.

LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

Miriam Muñoz sustituye a María Ángeles Leciñena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò moltes gràcies.

Per tal com el diputat Sr. Ramon Orfila i Pons ha renunciat
a la seva condició de diputat, i consegüentment el càrrec de
secretari d'aquesta comissió queda vacant, s'ha de procedir
perquè sigui coberta, d'acord amb l'article 40.6, mentre no es
faci l'elecció corresponent. Per tant, preg a un diputat del seu
grup que pugi a constituir la Mesa.

Bé, idò passam a l'ordre del dia, que són proposicions no de
llei.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 5361/97, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a posicionament sobre el conflicte algerià.

Davant la dramàtica situació que viu des de fa uns anys el
poble algerià, expressió dramàtica d'una "guerra civil" que batega
amb una estela de morts i destrucció i considerant les irreparables
conseqüències personals, socials i econòmiques que s'estan
produint, la ruptura de la convivència social que es tradueix en
accions violentes de les parts en conflicte, en la conculcació dels
drets més fonamentals que es fa present en la repressió sistemàtica
i generalitzada de les llibertats polítiques i civils i en el menyspreu
a la vida. Tenint en compte també el risc potencial de
desestabilització a tota l'àrea mediterrània i, així mateix, les
especials relacions de veïnatge amb Algèria que té Espanya, i
particularment les Illes Balears per raons de proximitat geogràfica
i de contractes al llarg de la història; 

Motivats per raons de solidaritat humana formulam la següent
Proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
solidaritat amb totes les víctimes del conflicte algerià.

2.- El Parlament de les Illes Balears es dirigeix al Govern
espanyol per instar-lo a adoptar les mesures oportunes per
facilitar i agilitzar l'obtenció de l'estatut de refugiat polític a les
persones de nacionalitat algeriana que així ho sol•licitin, amb
especial atenció a la gent gran, les dones i els infants.

3.- El Parlament de les Illes Balears es dirigeix al Govern
espanyol per instar-lo a l'adopció de polítiques actives
encaminades a la resolució pacífica i democràtica d'aquest
conflicte.

La primera proposició és la 5361/97, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a posicionament sobre el conflicte algerià. Per
defensar aquesta proposició no de llei té la paraula el seu
portaveu, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Aquesta
proposició no de llei fa referència a un cas particular, com
és el conflicte a Algèria, i a la posició que creim que hem
d'adoptar des de les institucions democràtiques com la
nostra, el Parlament balear, a altres països. És cert que cada
dia podrem trobar casos semblants, de guerres civils ocultes
o no declarades a moltes parts del món; avui mateix hi havia
en els mitjans d'informació imatges esgarrifadores del que
passa a Timor, a Indonèsia, i per tant volia explicar, per
començar, per què Esquerra Unida ha presentat una
proposició no de llei concreta sobre el tema d'Alger; per tres
motius bàsics:

El primer motiu seria per la proximitat geogràfica
d'aquest conflicte a les nostres Illes, a Espanya i a les
nostres Illes en particular, una proximitat que és a mitja hora
d'avió; i que també és una proximitat geopolítica, en el
sentit que tot el que passa al nord d'Àfrica, i en aquest cas
a Alger, influeix en les relacions internacionals que es
donen a la Mediterrània, on les Illes Balears són un territori
que està ben en mig. Açò en primer lloc.

En segon lloc per la responsabilitat dels estats europeus,
dels països europeus, dels governs europeus en tot el que
passa a Alger, responsabilitat que ve donada per la inhibició
durant moltes d'anys davant aquest conflicte.

I en tercer lloc també, i tal vegada és una raó més
sentimental, pel fet que Alger va ser punt de destí de cents
i cents de menorquins -no sé si es va produir el mateix
moviment migratori a Mallorca i a Eivissa- de cents i cents
de menorquins fa cent anys, a finals del segle XIX i
principis del segle XX, fins al punt que aquests menorquins
que es varen instal•lar a Alger varen fundar fins i tot una
ciutat, que es diu Fort de l'Eau; i que avui encara existeixen
molts de descendents d'aquests menorquins que varen anar
a sobreviure a la misèria i la fam que patien a Menorca.
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Per totes aquestes raons, per raons geopolítiques, de
responsabilitat dels governs europeus, i de la presència històrica
de menorquins a aquests territoris, el nostre grup ha cregut
important presentar una proposta, una proposició no de llei
concreta sobre el tema del conflicte a Alger. El conflicte a
Alger, que es diu que neix des de fa cinc anys, a partir del
resultat de les eleccions i el cop militar, el cop d'estat dels
militars posterior, és més antic, i neix des de les revoltes de
l'any 88 com a conseqüència del clima de corrupció política i
anquilosament del règim sorgit de la independència. Té aquest
origen, per una banda, i després té un desenvolupament que no
ha estat possible aturar, un desenvolupament que ens parla, per
una banda, ja avui es parla de 100.000 morts causats per aquest
conflicte, a part de mutilats, ferits, orfes, presos polítics, una
gran quantitat de presos polítics que avui allà són víctimes de
tortures i repressió a les presons. La violència i la vulneració
dels drets humans més elementals està en entredit, està exercida
per les parts en conflicte a Alger.

Per altra banda, s'ha produït en els darrers temps una
progressiva desaparició dels espais de llibertat política,
d'expressió política, de llibertat cultural, de violació dels drets
de l'home, de confiscació de llibertats en aquests països, amb
l'excusa, amb l'argument del combat del terrorisme del GIA i
d'altres grups, presentats a Europa, presentats dins els mitjans
de comunicació occidentals com grups terroristes. Per altra
banda, una desestructuració de l'economia, les darreres xifres
ens indiquen que l'atur arriba a Alger ja gairebé al 40% de la
població activa, el doble que a Espanya, per exemple, un 40%
de la població activa, a part d'una desestructuració econòmica
i una dependència cada vegada major de les potències
econòmiques occidentals.

En aquest clima hi ha hagut, en aquests moments hi ha una
doble política per part del Govern algerià, una política de
reformes institucionals que van en el camí de reforçar el poder
presidencial, de concentrar el poder en un grup molt petit de
dirigents, de restringir els drets i les llibertats dels ciutadans, de
neutralitzar el poder legislatiu i posar sota tutela el poder
judicial, de segmentar i neutralitzar la identitat algeriana, i
també amb una pressió molt forta sobre la població femenina
en aquest país.

Açò és una de les direccions que ha pres el Govern algerià,
i una altra part és la guerra oberta al terrorisme, amb una espiral
de violència que els processos electorals de l'any passat, el
referèndum de l'any passat, que va tenir un resultat un suport a
les mesures pacífiques de resolució del conflicte, com les
darreres eleccions de fa poques setmanes, que han estat
denunciades per observadors internacionals com a objecte de
frau gegantí i de poc fiables; donen una situació en què és clar
que no es veuen sortides reals a aquest conflicte, i que és
previsible que el conflicte es vagi enquistant, i es vagi fent més
gros a Alger.

Davant açò es dóna una altra circumstància, que és la
falta de pols dels governs europeus per intervenir a Alger;
una falta de pols en el moment en què va començar aquest
conflicte, quan es va inhibir davant els fets que varen
succeir el 91-92, i després que quan s'han començat a
prendre resolucions o s'han encaminat discursos en el sentit
d'una intervenció, que cada vegada és més necessària, la
resposta algeriana de demanar la no intervenció occidental
ha fet aturar aquestes possibles mesures d'intervenció dels
organismes internacionals per resoldre els conflictes.
Nosaltres creim que la intervenció és bàsica i és necessària
i és urgent. I també una altra qüestió que m'he deixat és una
altra de les conseqüències de la situació, és la falta de
llibertat de premsa, d'expressió, que en els mitjans de
comunicació que rebem nosaltres a Espanya, o a Europa, el
90% de les notícies produïdes, estan produïdes, realitzades
i distribuïdes per l'agència estatal de notícies, per la pròpia
agència del Govern, amb imatges que només ens mostren,
si s'hi fixen els diputats i diputades, les accions de la GIA i
altres grups terroristes, però no ens mostren mai les accions
de les forces militars ni dels grups paramilitars, milícies
d'autodefensa que s'autodenominent, que han sorgit als
darrers anys i que també ocasionen fets dramàtics a la
població civil, que són, com sempre sol passar en aquests
tipus de conflictes, les víctimes innocents d'aquests
conflictes.

Davant açò nosaltres hem presentat una proposta que té
tres parts, una primera part que és un pronunciament global
davant la situació, de solidaritat amb totes les víctimes de
cada part d'aquest conflicte. En segon lloc que el Parlament
es dirigeixi al Govern espanyol i que l'insti a adoptar
mesures oportunes, no indicam quines són, sinó mesures
oportunes per facilitar i agilitar l'obtenció de l'estatut de
refugiat polític a les persones d'aquesta nacionalitat, i
principalment al•lots, dones i vells, que ho sol•licitin. I en
tercer lloc, instar el Govern espanyol a l'adopció de
polítiques actives encaminades a la resolució pacífica i
democràtica d'aquest conflicte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per una qüestió d'ordre, Sr. Diputat,
jo li voldria demanar: Vostè no és el titular d'aquesta
comissió, em sembla; jo ho dic perquè quedi reflectit que
vostè substitueix el Sr. Eberhard Grosske i Fiol.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, substituesc el Sr. Eberhard Grosske i Fiol. No
coneixia aquesta circumstància, que es veu que es dóna fa
anys, i faré el possible perquè el nostre grup parlamentari
d'una forma definitiva procedeixi a substituir el representant
en aquesta comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, idò moltíssimes gràcies. Intentin arreglar-ho,
però que quedi clar que vostè en aquesta comissió
substitueix el Sr. Eberhard Grosske.

Per fixar les posicions té la paraula en primer lloc el
diputat Sr. Balanzat, pel Grup Parlamentari Mixt.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement per constatar que
efectivament la situació del poble algerià és una situació
dramàtica actualment, i que és important en aquests moments
que les nostres institucions, tant el Parlament com el Govern
espanyol mostrin la seva solidaritat amb aquests afectats, amb
aquestes víctimes, una solidaritat activa. Activa vol dir que
aquestes mostres no quedin simplement en retòrica, sinó que
aquest segon punt, que jo crec que és important, de facilitar i
agilitar l'obtencio de l'estatut de refugiat polític siguin una
realitat. Per això el Grup Mixt li donarà suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Dir també que aquesta proposta que ha plantejat
Esquerra Unida ens transmet, no pel seu sentit en els punt de la
proposta no de llei, sinó per la situació d'Algèria, un sentiment
d'angoixa i també d'impotència que crec que compartim tots els
diputats i diputades d'aquí. Aquest país del nord d'Àfrica, així
com ha comentat ja el portaveu d'Esquerra Unida, està sotmès
a una crua guerra civil, on les víctimes són la societat civil,
principalment dones i infants, i que avui per avui no es preveu
una solució ni a curt  ni a llarg termini, i tampoc almanco una
via de diàleg, és que la veritat ens pareix molt llastimós.

La proposta ha estat presentada (...) ja pel Sr. Portella, pel
Sr. representant d'Esquerra Unida, per tant només dir que sí
donarem suport als tres punts de la proposta, i desitjaríem que
es pogués aprovar per unanimitat o que arribàssim a un
consens. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. La veritat és que és difícil quan es parla de la situació
a Algèria no tenir una sensació cada vegada que llegim als
mitjans de comunicació, de pell de gallina per unes matances
que es produeixen indiscriminades a persones indefenses. Jo
voldria fer una reflexió que començaria amb el fet que no estam
parlant una guerra civil, el que es dóna a Algèria, una guerra
normalment es defineix perquè hi ha dos exèrcit i hi ha unes
regles. En aquest cas no hi ha dos exèrcits i no hi ha regles. El
que hi ha a Algèria és una absoluta barbàrie, i una absoluta
orgia de sang, el que es produeix pràcticament a diari .

En aquest cas ens hem de demanar quin és el paper que
juguen els governs occidentals. Els governs occidentals no
estan pressionats per l'opinió pública, com ha passat a altres
conflictes, i jo crec que possiblement això sigui així per un
doble fet: per una part no hi ha imatges, i el Govern
d'Algèria ja s'encarrega que no hi hagi imatges, d'aquest
horror que es produeix. Estic convençut que si es produïssin
imatges i veiéssim infants degollats, la sensibilització cap al
problema d'Algèria seria molt superior.

Després crida l'atenció que Algèria sigui un país amb
riquesa, per exemple de gas i petrolífera, i en aquests darrers
anys s'han produït uns desembarcaments d'inversions,
sobretot d'Estats Units i de Japó; i l'altre dia llegia
precisament que les reserves de divises han augmentat
moltíssim, i el Govern està interessat possiblement que no
es produeixi cap intervenció de cap tipus, perquè si es
produeix una situació en què aquesta riquesa
macroeconòmica que es produeix a Algèria no es distribueix
entre la població. Deia el Sr. Portella que la desocupació a
Algèria està al voltant del 40%; és cert que cada any
aproximadament 500.000 joves passen a engreixar un
exèrcit d'aturats, és gent que no té cap tipus d'expectativa,
jo no sé si les persones que han viatjat a Algèria, també es
dóna el cas a països musulmans, el primer que crida
l'atenció és veure que hi ha moltíssima gent al carrer, gent
jove, que no té res a fer, que està al carrer, està a un cantó,
està parlant, i això és -no sé si es diu així- un brou de cultiu
perquè es produeixi una expansió d'idees intolerants i
d'idees com aquestes bogeries que s'estan produint. Perquè
si no, no s'entén quines poden ser les motivacions que poden
dur a terme a una persona degollar un infant, o quines poden
ser les motivacions d'una persona per participar en aquestes
orgies increïbles que es donen de sang.

Hi ha sectors de les forces armades que estan interessats,
i aposta també el que deia abans, no parlam d'una guerra,
perquè hi ha sectors de les forces armades que tenen interès
que el conflicte es mantengui viu. Pràcticament una cosa
que crida l'atenció és que totes les matances es produeixen
al que es diuen falsos controls de carreteres. Hi ha hagut
implicacions dels serveis secrets algerians a atemptats que
s'han produït reivindicats pels islamistes a França, i pareix
ser que hi vol haver un boicot per part d'aquest sector dur de
les forces armades a les converses que s'havien iniciat entre
el Front Islàmic i el Govern.

Nosaltres, vagi per endavant, donarem suport a aquesta
proposició no de llei, crec que hauríem d'intentar que es
produeixin per part del Govern de la nació, que en aquest
cas té la responsabilitat, una sèrie d'acostaments, difícils,
perquè no s'ha d'oblidar també que el Govern algerià i
sectors de les forces armades no volen que es produeixi
aquesta intervenció de cap tipus, perquè Algèria és una
societat molt nacionalista, va adquirir la independència l'any
1962, el sentiment nacionalista està molt arrelat a aquest
país, i tampoc no es vol que es produeixi cap tipus
d'intervenció.
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Vull dir que donarem suport a aquesta proposició no de llei,
i aplaudir la iniciativa d'Esquerra Unida. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la diputada Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades i senyors
diputats. El Grup Parlamentari Popular també, com han
expressat els altres grups que m'han precedit, i ja ho han fet
molt bé ells explicat la situació, jo no hi incidiré, només diré
que realment al Grup Popular també li preocupa moltíssim la
situació que s'està produint a Algèria, no només per llaços de
proximitat que tenim amb Algèria, sinó per realment la
vulneració dels drets humans que veim amb aquestes matances
indiscriminades. Jo he de dir personalment que he estat llegint
aquests dies, i realment hi ha un gran desconeixement, ja s'ha
dit aquí, a la premsa fins i tot va ser objecte d'atacs, les notícies
són molt contradictòries. No entraré a discutir si és una guerra
civil o no és una guerra civil, qui és que mata o no mata; estam
a una comissió de drets humans, i el que crec que aquí realment
volem posar de manifest és que creim que sí hi ha una
vulneració d'aquests drets humans actualment a Algèria. En
aquest sentit, nosaltres no tendrem cap problema en donar el
nostre suport a aquesta expressió de solidaritat cap a totes les
víctimes del conflicte algerià, tal com ens proposa al primer
punt aquesta proposició no de llei.

Respecte del segon punt, em sap greu haver d'expressar que
no estam d'acord, i em sap greu perquè en aquesta comissió
s'intenta que tots els punts puguin sortir d'una manera totalment
consensuada, però el nostre grup no pot donar suport a aquest
punt tal i com ve expressat; no perquè tal vegada la meva
condició, els meus mínims coneixements jurídics em fan dir
que no és possible d'aprovar-la tal com està. És a dir, la
condició de refugiat polític està molt clarament determinada, i
molt clarament com s'ha de donar aquest dret a l'asil, o a la
condició de refugiat, amb una llei i un reglament que no són de
fa molts d'anys aprovats; hi ha hagut una reforma de l'any 94
pel que respecta a la Llei, i un reglament de l'any 95; i allà
queda molt clarament determinat en què consisteix la condició
de refugiat, quins són els requisits que s'han de reunir, i totes
les passes que s'han de fer per tal de concedir-la. Per tant,
sol•licitar que es faciliti o s'agiliti, està reglamentat, i de fet fins
i tot està previst en el cas no només de condicions per a
refugiats polítics, d'unes condicions humanitàries que tal
vegada serien les que cabrien en el cas d'Algèria, perquè la
condició de refugiat polític, tal i com està la situació
actualment, no sé si la podrien tenir, perquè com que les
persones afectades en el conflicte algerià són bàsicament la
societat civil, que per tant no està perseguida per un motiu
polític o religiós en concret, pareix ser; per tant es podrien
adherir a aquestes condicions humanitàries que preveu la Llei
i el Reglament.

Si les persones que abandonen actualment Algèria
sol•liciten aquesta condició de refugiat, està prevista tota
una sèrie de condicions, que si les compleixen se'ls
concedirà. Llavors fins i tot està previst a la llei que no se'ls
enviarà una altra vegada al país fins i tot abans que hi hagi
una resolució definitiva, és a dir durant la tramitació de
l'expedient no s'envia aquella persona un altre pic al seu país
de retorn. Per tant, fins que la resolució sigui definitiva, i
fins i tot se li concedeix advocat d'ofici per recórrer després
ja jurídicament, aquesta tramitació administrativa, fins que
no fos així no hi hauria un retorn al seu país.

Per tant, nosaltres creim que a través de la Llei i a través
del Reglament, les persones que realment poden optar a
aquesta condició de refugiat, sigui polític o sigui per raons
humanitàries, està clarament especificat en la Llei i el
Reglament. Si no és així, serà perquè són persones que
realment no poden accedir, i que haurien d'anar per la Llei
d'estrangeria. Ens preocupa, i de fet la Llei a la seva
modificació aquesta de què estat parlant abans, de l'any 94,
feia referència precisament a aquest fet; és a dir, que no
s'intenti concedir la condició de refugiat o d'asilat tal i com
preveu aquesta llei, per intentar colar persones que no ho
són. Llegesc, i si em permeten només aquesta petita
referència a la Llei, que diu: "la reforma parte, pues, del
principio general aceptado por el conjunto de las partes
contratantes de la Convención de Ginebra, de que el
solicitante de asilo cuya petición es inadmitida a trámite o
denegada, debe abandonar el territorio español, salvo que
reúna los requisitos para entrar o permanecer en el país con
arreglo al régimen general de extranjería, o que por razones
humanitarias o de interés público se le autorice
excepcionalmente para ello".

És a dir, aquesta reforma que es va fer l'any 94 era
precisament per evitar un coladero de persones que, no
podent accedir a la condició de refugiat o d'asilats polítics
o per raons humanitàries, intentaven no entrar per la Llei
d'estrangeria. Per tant, amb una llei precisament, i ho vull
constatar aquí, no aprovada ni pel Partit Popular, perquè és
una llei de l'any 94, nosaltres creim que està assegurat que
totes aquelles persones que vulguin sol•licitar aquesta
condició ho tendran, fins i tot si no estan d'acord per via
administrativa, podrien accedir a la via judicial, que ja dóna
més garanties.
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Quant al tercer punt, li donaríem el nostre suport, l'únic és
que li faríem una sèrie de modificacions, si el proposant està
d'acord. Són unes modificacions més en qüestió de forma. De
totes maneres m'agradaria recalcar aquí que, i tampoc no ho
tenc molt clar, perquè també hi ha hagut molta discussió amb
aquest tema, és si s'ha d'intervenir o no en el conflicte algerià.
No em vull pronunciar, però realment aquí també les opinions
són molt diferents, i són molt diferents no només, ara ja les pos
aquí pel Partit Popular, jo crec que França, un país que està
clarament lligat a Algèria, tampoc no sé si són certes les
manifestacions, perquè ho llegesc del diari, tampoc no sé si és
cert o no, però bé. Aquí diu que Chirac i Jospin, dues persones
de signe polític diferent, però diuen "son inaceptables las
matanzas, intolerable es el espectáculo de las mujeres degolladas
y de los bebés cortados en rodajas y destripados, pero no podemos
hacer nada. No haremos nada, son los propios argelinos, y sólo
ellos, los que tienen que poner fin a la tragedia". Pareix ser, i ara
que ja han començat amb conversacions Espanya, França,
Itàlia, Luxemburg, a través de la Unió Europea, per estudiar les
vies més adequades per poder intervenir o per fer quelcom, no
sé si intervenció, però per poder fer quelcom a Algèria. Per
això, en aquest sentit, la nostra modificació només es tractaria
de dir "El Parlament de les Illes Balears es dirigeix al Govern
espanyol per instar-lo que a través dels seus representants a la
Unió Europea i a Nacions Unides, s'adoptin les mesures
pertinents encaminades a la resolució pacífica i democràtica
d'aquest conflicte". Crec que no modifica molt substancialment
l'expressió d'aquest punt 3, però ens pareix més adient, ja que,
com que s'han iniciat conversacions a la Unió Europea, i també
pareix ser que a Nacions Unides, no sé si han de ser de
polítiques actives, però sí les mesures pertinents, tal vegada
Nacions Unides ha d'enviar observadors..., les mesures que es
considerin pertinents per tal que sí es pugui arribar a aquesta
resolució pacífica i democràtica d'Algèria. Gràcies, Sra,
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús del torn de rèplica,
Sr. Diputat? Té la paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

No, és que demanaria abans de passar a votació, fer un recés
de cinc minuts, per intentar arribar a un acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò tenen vostès un recés de cinc minuts.

Vol fer ús del torn de rèplica, Sr. Diputat? Idò té la paraula
el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta, en primer lloc agrair als grups que
donaran suport a aquesta proposició no de llei en tots els seus
punts, i també agrair la part de suport que el Grup Popular dóna
a aquesta proposició no de llei. Jo també entenc que s'ha de fer
un esforç en aquesta comissió per intentar que les qüestions es
resolguin per consens, i unànimement. No sempre és possible
açò, per diverses causes, i tots ho lamentam, però amb açò no
vull dir, culpabilitzar una part o una altra, açò que quedi ben
clar.

Sí que volia fer un parell d'esments. Jo si he emprat el
terme "guerra civil", que sé que és un terme emprat molt
lliurement, i fins i tot he emprat el terme "intervenció", va
ser perquè una persona em va convèncer en sentir-lo
intervenir a un debat, que em va convèncer per emprar
aquests termes, que és el Sr. Mendiluce, l'eurodiputat
Mendiluce, que a un debat que hi va haver a TV3 va
explicar, perquè havien de parlar de guerra civil i havien de
defensar la intervenció; i bé, em va convèncer, la televisió
té coses bones a vegades, i en aquest cas em va convèncer,
i a partir d'aquí, aquesta idea l'he introduïda a la intervenció.

He de dir també que amb el tema del segon punt, al qual
el Grup Popular no donarà suport, nosaltres hem intentat fer
una altra redacció, que tampoc no ha obtingut el suport del
Grup Popular, i per tant ens mantindrem en la primera,
l'original, que per a nosaltres és més d'exigència; que és una
qüestió també complexa. Jo els vull exposar un cas, per
exemple, perquè comprenguin la complexitat d'aquests
temes de refugiats polítics, un cas que succeeix a l'illa de
Menorca; un refugiat, una persona que ha fugit del Tíbet, va
fugir del Tíbet a través del Nepal, va haver de canviar-se i
emprar un passaport del Nepal, i com que al Nepal no hi ha
persecució política, li és difícil poder dir que és un perseguit
polític. Són situacions que passen a vegades en qüestions
que són molt complexes, o històries que passen les persones
que per una causa o una altra es veuen obligades a deixar el
seu país per salvar moltes vegades la seva vida. Per açò
nosaltres al punt número 2, quan parlam que demanem al
Govern espanyol que adopti les mesures oportunes, no li
deim què ha de fer, sinó adoptar les mesures oportunes per
facilitar i agilitar més la possibilitat d'obtenció de l'estatut
de refugiat polític, creim que estam dins el que la Llei
marca. L'únic que demanam al Govern espanyol és una
major celeritat, activitat, i facilitació dels tràmits de refugiat
polític, perquè saben que no es pot demanar l'asil polític per
una qüestió genèrica, que hi ha una guerra civil a Alger,
demostrant que es pateix una persecució pròpia, a un
mateix, no es pot fer ús d'una qüestió genèrica, com és en
aquest cas. I a més, nosaltres podem saber que hi ha una
persecució política, perquè existeix: Hi ha presos polítics a
les presons, etcètera. Existeix aquesta situació, però la Llei
no permet aquest ús de la persecució genèrica.

Per aquest cas nosaltres havíem fet aquest punt número
2, que ens haguera agradat que s'hagués aprovat, però no
serà possible. En tot cas, agrair als grups Nacionalista. Mixt
i Socialista el suport a la proposició al complet; i als punts
1 i 3, que acceptam aquesta petita modificació que ha
introduït el Grup Popular, al Grup Popular pel mateix.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir? Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, només per fer referència a aquest
punt que nosaltres no votam a favor. Ens hagués agradat, la
veritat, poder-ho fer. No descartam tal vegada poder estudiar
més en profunditat a veure quines són per ventura les errades
que pugui tenir aquesta llei, que no faciliti aquesta possibilitat.
Som totalment sensibles, creim que realment aquesta gent ho
està passant molt malament, i una vegada que han abandonat el
seu país necessiten una ajuda, i jo crec que tal vegada hauríem
d'anar estudiant com es pot, però sempre dins el marc que
estableix jurídicament la Llei i el Reglament. En qualsevol cas,
podrem continuar estudiant, i tal vegada a una propera comissió
presentar una altra proposta que pugui ser aprovada per tots els
grups. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Entenc, Sr. Portella, de la seva
intervenció que hi ha una modificació, o no es modifica? S'han
de votar els punts tal i com els presenta?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Al punt número 3 acceptaríem aquesta introducció que ha
fet el Grup Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, vol llegir, Sra. Diputada, tal com queda, per fer-ho
arribar... Com vulgui.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seria: "El Parlament de les Illes
Balears es dirigeix al Govern espanyol per instar-lo que, a
través dels seus representants a la Unió Europea i a les Nacions
Unides, s'adoptin les mesures pertinents encaminades a la
resolució pacífica i democràtica d'aquest conflicte".

LA SRA. PRESIDENTA:

Estam d'acord tots els portaveus amb aquesta modificació?

Idò, entenc que la votació hauria de ser per separat. Podem
votar els punts primer i tercer conjuntament, i el segon, per
separat.

Entenc que podem votar el punt primer i el tercer, i el segon,
per separat?

Senyores i senyors diputats que votin a favor dels punts
primer i tercer d'aquesta proposició no de llei? Vots a favor?

Queden aprovats per unanimitat.

Vots a favor del punt número dos?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden aprovats el punt número u i el número tres de la
Proposició de llei 5361/97, i queda rebutjat el punt número
dos.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 5408/97, presentada
pels grups parlamentaris Mixt, d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, Nacionalista-PSM, Socialista i Popular,
relativa a suport al Pla de pau de les Nacions Unides per al
Sàhara Occidental.

El resultat esperançador de les negociacions duites a terme
entre les parts en conflicte al Sàhara Occidental, baix els
auspicis de les Nacions Unides, permet contemplar la
possibilitat d'una sortida a curt termini, amb la celebració del
referèndum d'autodeterminació del poble saharaui, d'acord
amb el Pla de pau de les Nacions Unides.

En aquest sentit, la mediació del representant personal del
secretari general de l'ONU, James Baker, ha resultat
fonamental, aconseguint rompre la dinàmica que, en els
darrers mesos, feia tèmer que podria desembocar en una nova
etapa de guerra activa entre el Marroc i el Front Polisari.

L'acord entre les dues parts, per celebrar un referèndum en
el termini d'un any, està ple encara d'elements pendents de
definició, i és vital que la pressió internacional no decaigui en
els mesos que resten fins a la celebració de la consulta.

El Parlament de les Illes Balears ha estat especialment
actiu en el suport al poble saharaui en les seves
reivindicacions per l'autodeterminació, i s'ha pronunciat
repetides vegades al respecte. És per això que en la fase final
del procés de pau, és important que el Parlament faci sentir
novament la seva veu per reiterar el suport al procés de pau,
l'estaló al poble saharaui, així com la necessitat de garantir la
netedat del procés amb l'adopció de les mesures adients per
part dels organismes internacionals, OUA i ONU, que han
afavorit el Pla de pau.
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És per això que els grups parlamentaris Popular, Socialista,
Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida i Mixt, presenten la següent
proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pels avanços observats en la realització de les
previsions del Pla de pau per al Sàhara Occidental afavorit per les
Nacions Unides, i es reitera en la voluntat de continuar donant
suport al poble saharaui en el procés d'autodeterminació que ha
de desembocar en la celebració d'un referèndum que el permeti
decidir lliurement el seu futur.

2.- El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se al
secretari general de les Nacions Unides per fer-li arribar la
felicitació pel desblocatge del procés de pau, així com per
manifestar-li la necessitat que, des de l'ONU s'incrementin els
esforços per tal de garantir la netedat del procés electoral, per la
qual cosa és fonamental:

- mantenir una actitud ferma pel que fa al procés
d'identificació del cos electoral, d'acord amb les definicions
contingudes al propi Pla de pau de les Nacions Unides.

- garantir la llibertat d'expressió i de moviment del poble
saharaui al llarg de tot el procés.

- possibilitar la presència d'observadors internacionals en tot
el procés de realització del referèndum.

3.- El Parlament de les Illes Balears es reitera en anteriors
acords oferint-se a l'ONU, a través del Ministeri d'Afers Exteriors
del Govern espanyol, a enviar algun observador que pugui
comptar amb la suficient cobertura des del Ministeri d'Exteriors.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta les institucions de les
Balears a mostrar-se especialment actives pel que fa a la remissió
d'ajut humanitari als campaments de refugiats ubicats a la zona de
Tinduf, per tal de contribuir a millorar la qualitat de vida dels
quasi 200.000 refugiats que es mantenen vivint en aquella zona
desèrtica".

A continuació, passam a debatre la Proposició no de llei
RGE número 5408/97, presentada per tots els grups
parlamentaris, relativa al suport del Pla de pau de les Nacions
Unides per al Sàhara occidental.

Volen fer ús de la paraula? Sí, idò, pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Nada
más me gustaría hacer uso de la palabra en el sentido de que
en este caso sí que es una proposición no de ley propuesta
y aprobada por todos los grupos, pero, a tenor de los últimos
acontecimientos, simplemente a nivel informativo, sí que
me gustaría que quedara en el Diario de Sesiones un poco las
últimas situaciones relativas al Plan de paz para el pueblo
saharaui, que, como muy bien todos ustedes saben, se
arrastra desde hace 27 años, desde 1975, con una serie de
vicisitudes que han ido... en el penúltimo episodio, por
decirlo de alguna forma, parece que se vislumbraba la
posibilidad de que hubiera un nuevo enfrentamiento
armado.

Sí que vale la pena recordar que desde principios del 96,
cuando la diplomacia marroquí parece que toma nota de la
imposibilidad de implicar a la ONU en un referéndum de
tipo más o menos fraudulento, la opción que ellos plantean
fue la de continuar implicando a las Naciones Unidas en la
protección del alto del fuego, desvinculado de un proceso
político de aplicación del Plan de paz.

Butros Galli, el anterior secretario general de las
Naciones Unidas, no pareció mostrar demasiado interés por
el tema ante el final cercano de su mandato. Se hubo de
esperar a enero de 1997, con la llegada del nuevo secretario
general de las Naciones Unidas, donde se hizo una
evaluación en profundidad del tema del Sahara occidental.

Su primer informe al Consejo de Seguridad, Cocianan,
llegó básicamente a dos conclusiones: De un lado, la ONU
no puede abandonar el territorio y proclamar el fracaso, al
igual que sucedió en Somalia, y de otro lado, la ONU no
puede seguir indefinidamente en el Sahara occidental sin un
objetivo claro, sin una perspectiva de referéndum, que es la
razón de ser, al fin y al cabo, de la presencia.

Las dos conclusiones configurarían aspectos de un
dilema y, por lo tanto, salir de él requería una renovada
autoridad de la ONU.

El mediador de grueso calibre que en este caso escogió
el secretario general de la ONU..., la decisión del secretario
general de nombrar a James Baker fue realmente acertada.
Una vez nombrado James Baker, se propone una etapa de
negociaciones, donde el resultado final fue en Huston el
pasado mes de septiembre, negociaciones que habían
comenzado directamente entre el Frente Polisario y los
representantes del Gobierno de Marruecos, del reino de
Marruecos; se habían iniciado el 23 de junio del presente
año en Lisboa, continuaron en Londres, de nuevo en Lisboa,
y concluyeron, como he dicho, el 16 de septiembre en la
capital del estado de Texas.

Esta última ronda, con los resultados, tiene una gran
importancia, no sólo en el tema central de la agenda,
referido al código de conducta y al período transitorio, sino
por el hecho de que de sus resultados dependía la
convalidación de los acuerdos anteriores.
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Asimismo, el 25 de septiembre del presente año, la Cámara
de representantes del Congreso de los Estados Unidos, después
de unas consideraciones, acuerda dos puntos
fundamentalmente: En primer lugar, expresar el apoyo total al
exsecretario de Estado James Baker como enviado personal del
secretario general de las Naciones Unidas para el Sahara
occidental y, asimismo, expresa su apoyo al referéndum de
autodeterminación para el pueblo del Sahara occidental, que ha
de reunir una serie de criterios que se analizan en esta
resolución de la Cámara de representantes del Congreso de los
Estados Unidos.

Vale la pena también... Posteriormente, sabemos, o más o
menos simultáneamente, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas decide extender el mandamiento de la
Minuso, la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum
en el Sahara occidental, hasta el 20 de abril de 1998 y,
asimismo, pide al secretario general que se comience el
proceso, se reemprenda el proceso de identificación de los
votantes, para que se pueda terminar este proceso de
identificación el 31 de mayo del 98, teniendo en cuenta que la
previsión sería realizar el referéndum finalmente en diciembre
de 1998.

Esta proposición, asimismo, en el ámbito del Estado
español, el pasado 25 de octubre, dentro de las conferencias que
celebran los intergrupos parlamentarios, se reunió una
conferencia de intergrupos parlamentarios en la ciudad de
Toledo, a la cual  asistimos tres representantes de los grupos
parlamentarios por parte del Parlament de les Illes Balears.
Hubo representación de 16 parlamentos autonómicos, y el
diecisieteavo parlamento autonómico envió sus excusas en el
sentido de que en el último momento no pudo enviar sus
representantes; esto quiere decir que estas conferencias que se
producen, más o menos, una vez o dos al año han adquirido
carta de continuidad y carta de naturaleza en el seguimiento.

Asimismo, esta proposición no de ley, entendemos que es
absolutamente pertinente, ya que plantea todo lo que nosotros
hemos venido apoyando, básicamente.

Solamente  agradecería, si lo tiene a bien la Sra. Presidenta,
que constara en el libro de actas el texto original de la
proposición no de ley aprobada por todos los grupos, y, como
último punto, he de añadir que hace escasamente diez días,
desde el pasado 6 al 10 de este mes, un grupo, tanto
institucional como de personas vinculadas al apoyo al pueblo
saharaui de las islas de Mallorca, de Menorca y de Ibiza y
Formentera, hemos asistido al último viaje, por ahora, a los
campamentos de refugiados, y, en concreto, sí que quería
resaltar, des de la parte institucional de la isla de Menorca, el
proyecto de cooperación que se llevó a cabo, aparte del material
y fruta, especialmente, y material de una escuela que llevó el
Fons mallorquí de solidaritat, desde las instituciones de
Menorca se llevó a cabo un proyecto, apoyado por el Consell
Insular de Menorca y por todos los ayuntamientos de Menorca,
mediante el cual los niños y niñas internos en la escuela de
mayor cantidad, de mayor afluencia de los campos saharauis,
de aproximadamente 3.000 alumnos, puedan en su dieta incluir
durante este curso algo más que arroz y lentejas, que es lo que
en la actualidad están comiendo, con los problemas de
avitaminosis que existen.

Por tanto, yo creo que sólo nos queda congratularnos
todos de la situación, estar, como proponemos y aprobamos
en esta proposición no de ley, ojo avizor del desarrollo de
las acciones que quedan pendientes y esperar, finalmente,
que el pueblo saharaui pueda tener su ansiada
independencia. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Així ho esperam tots. De totes
maneres, jo voldria demanar als serveis de la cambra que
quedassin reflectides tant aquesta proposició no de llei com
la primera en els diaris..., sí, tant la primera com la segona.

Altres grups que hi vulguin intervenir? Cap.

Bé, idò, en aquest cas, entenc que s'aprova...

Sí, Sr. Diputat?

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Seria fer una observació, és a dir, realment, des del
moment que es va redactar aquesta proposició a ara, han
canviat algunes circumstàncies, una de les quals és que
pareix que hi ha una data concreta per a la celebració del
referèndum, que és dia 7 de desembre del 98, i tal volta, i
precisament per mor d'això i que ja es veu una situació
distinta a la que hi ha hagut fins ara, per ventura  el 98 seria
un any en el qual es podria demanar al Govern de la
Comunitat Autònoma que es fes una certa intensificació de
l'ajut humanitari, atès que hi ha previst dins el 98 que hi
hagi un trasllat de la gent des dels campaments de refugiats
de Tinduf a la zona de l'excolònia espanyola, i realment
aquest trasllat de gent, famílies, etc. suposaran uns certs
costos, i en aquest sentit valdria la pena que, ja que
s'entreveu una solució final a aquest aspecte, que el 98 hi
hagués una intensificació de l'ajuda humanitària per part del
Govern de la Comunitat en aquesta qüestió, i seria afegir un
punt concret en aquest sentit a aquesta mateixa proposició
no de llei, si tots els grups hi estiguessin d'acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi estan tots els grups d'acord? Idò, molt bé.

Gràcies, Sr. Diputat. Ens vol fer arribar exactament què
és el que hauria de dir, Sr. Diputat?



58 DRETS HUMANS / Núm. 6 / 21 de novembre del 1997

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sé que ara els mateixos serveis tècnics de la casa ho poden
redactar, però el sentit concret seria: "Atès que hi ha prevista la
convocatòria"..., o "Atès que hi ha prevista la celebració de
referèndum en data 7 de desembre del 98, el Parlament de les
Illes Balears demana al Govern de la Comunitat Autònoma la
intensificació de l'ajuda humanitària al llarg de l'exercici de
l'any 98".

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Bàsicament, aquest n'és el sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi estan d'acord tots els portaveus? El que passa és que jo
entenc que aquest punt s'ha de tornar a votar com a punt tot sol,
el tercer punt.

EL SR. LLETRAT:

Aquesta iniciativa s'ha presentada per tots els grups. Tots els
grups modifiquen la seva iniciativa i incorporen o addicionen
a la seva iniciativa un text en aquest sentit.

Està ben especificat, el text?, perquè el que passa és que s'ha
de votar el text, no podem deixar, després, aquí la redacció,
això vol dir que l'han de votar ara.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, jo crec que és el text que el Sr. Diputat ha dit, el qual han
recollit els serveis de megafonia, en aquest cas.

EL SR. LLETRAT:

D'acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, entenc que s'aprova per assentiment.

En no haver-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.
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