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El Parlament de les Illes Balears manifesta el rebuig més ferm al darrer 
atemptat terrorista que ha suposat la mort de José Luís López de Lacalle, veterà 
lluitador per la justícia i la llibertat i membre fundador del Fòrum d'Ermua. Aquest 
atemptat és encara pitjor –si podem parlar així- perquè s'ha fet a més, contra un 
periodista, és a dir, per silenciar la llibertat d'expressió en el si de la societat basca. 
 
 El Parlament desitja solidaritzar-se amb el dolor i el drama que assetja la 
família, la vídua i els fills de José Luís, assassinat per ETA en un nou acte de 
barbàrie i de violència cega i injustificable. 
 
 Una societat pot suportar el debat i la confrontació política entre projectes 
diferents, però mai podrà acostumar-se a conviure amb el drama humà que 
provoca la mort i l'assassinat.  
 
 Cap projecte polític pot justificar l'arrabassar a algú el dret més fonamental: 
el dret a la vida. 
 
 ETA no pot seguir fer el desentès a la clamor d'una societat que li exigeix el 
respecte a la vida i l'abandó de les armes. Que li exigeix respecte a la seva voluntat 
de viure en pau i poder solucionar democràticament dins la societat basca els 
conflictes des de la tolerància i la pluralitat amb les úniques armes de diàleg, la 
negociació i la paraula. 
 
 Mentre no es silenciïn les armes no serà possible avançar en la normalització 
política. Primer exigim la pau, l'absència de violència, perquè la violència i la 
democràcia són incompatibles, perquè no és possible seguir practicant la violència i 
seguir desenvolupant una normalització política dins la societat basca. Per poder 
desenvolupar projectes polítics treballant en comú, és necessari fer-ho des d'una 
absència de violència i això significa ni més ni manco que ETA ha de desaparèixer. 
Cap objectiu polític ni projecte de convivència pot ser sustentant per la imposició i 
el xantatge. 
 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de dia 9 de maig de 2000 


