Parlament de les Illes Balears

Declaració institucional relativa al rebuig a l’anunci que ha fet la banda
terrorista ETA de donar per acabada la treva
El Parlament de les Illes Balears vol manifestar, explícitament, el seu rebuig a
l’anunci que ha fet la banda terrorista ETA de donar per acabada la treva. Una
treva que ha durat 438 dies i que havia obert l’esperança d’aconseguir una via
definitiva per aconseguir la pau.
Aquest Parlament, dipositari popular i de la voluntat democràtica dels ciutadans i
les ciutadanes de les Illes Balears, es vol pronunciar contra un fet que qualifica de
greu atemptat a l’Estat de Dret.
El Parlament de les Illes Balears considera que ara és l’hora de mostrar fermament
la unió de totes les forces democràtiques, contra la coacció i el xantatge que
suposa al Govern espanyol i, especialment, als ciutadans del País Basc el retorn de
l’amenaça terrorista.
És, per tant, moment d’unir esforços a favor de la democràcia i de la llibertat. Els
bascos han triat, recentment, les seves institucions d’autogovern i han deixat clara
quina era la seva voluntat.
La fi de la treva no només atempta contra la ciutadania basca sinó contra tots els
demòcrates de l’Estat espanyol, contra totes les persones que defensen la llibertat i
la justícia. Per tant, ara és el moment de no baixar la guàrdia, i res no ens ha de
fer canviar l’opinió que l’única solució possible ha d’arribar per la via del diàleg i de
la negociació.
És per tot això, que aquest Parlament vol expressar el sentiment de consternació
que li ha provocat la nova amenaça terrorista i confia que encara quedi alguna
espurna d’esperança per reprendre el procés de pau que mai no hauria d’haver-se
vist interromput, només volem demanar a ETA que escolti el clam de la societat i
que no ens condemni a la barbàrie quotidiana que significa conviure amb la
violència.
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