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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió d’avui. En primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

Proposició no de llei RGE núm. 4438/07, presentada pel
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a jocs olímpics de Beijing i drets humans a Xina.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en la
Proposició no de llei RGE núm. 4438/07, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa als
jocs olímpics de Beijing i drets humans a Xina.

Per defensar la proposició no de llei intervé l’Hble. Sr.
Miquel Àngel Llauger, per un temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, breument,
el motiu d’aquesta proposició no de llei és que aquest estiu, el
mes d’agost, hi haurà jocs olímpics a Pequín, la capital de la
Xina, i crec que serà una gran ocasió en què la Xina intentarà
demostrar al món que no només és una potència emergent, sinó
que és un país on les coses funciones, per dir-ho així.
Normalment quan hi ha jocs olímpics el país organitzador els
utilitza com a escaparata per publicitar-se davant tot el món
com a país avançat, modern i que ha progressat. Crec que
davant aquests fets era important que com a Parlament, per tant,
com a representant del poble, cridàssim l’atenció sobre un fet
com és aquesta disparitat de situacions en un país que és una
futura potència econòmica, és un país del qual constantment
se’ns parla dels seus avanços en matèria econòmica i social,
fins i tot tecnològica, etc., i que a més, en aquest cas, serà
l’amfitrió d’un esdeveniment esportiu tan important i que hi
hagi la situació que es dóna pel que fa als drets humans. Era
important dir-ho perquè els jocs olímpics no s’haurien
d’utilitzar per part del país organitzador per blanquejar la seva
situació pel que fa a aquests mateixos drets humans.

En aquest sentit cal recordar, ràpidament, que la Xina és un
dels països on més s’aplica la pena de mort. La pena de mort
que l’Organització Internacional de Drets Humans combat de
manera contínua com a una pràctica que s’hauria d’eradicar des
de qualsevol punt de vista o civilització. Curiosament, és un
dels pocs països on, a més, es pràctica la pena de mort per
delictes que no són de sang, és a dir, fins i tot per delictes
econòmics i per delictes que tenen a veure amb el tràfic de
drogues es pot aplicar la pena de mort.

A més de la pena de mort, que és el tema més conegut i, tal
vegada, el que surt més a les campanyes, és un país on no es
respecta la llibertat d’expressió, on els líders democràtics són
sotmesos a distintes formes de repressió, on les minories també
estan sotmeses. Vull dir, que aquest és un tema sensible en
aquest parlament que moltes vegades s’ha solidaritzat amb les
causes nacionals de moltes minories perseguides, en el cas de
la Xina hi ha el cas del Tibet, com a cas més conegut, però
també n’hi ha d’altres com la minoria que està més a la part
d’Asia central, la minoria de religió musulmana, que estan
perseguides, que estan sotmeses a una repressió.

Per tant, bàsicament, l’interès d’aquesta proposició no de
llei és que el Parlament de les Illes Balears manifesti, tal com
diu l’acord, la seva preocupació perquè un país que el proper
mes d’agost se situarà a les pantalles de tot el món com a
escenari d’un esdeveniment amb tant glamour, per dir-ho així,
com són uns jocs olímpics, és al mateix temps un...i que, a més,
és un país que, segons tots els indicis, és una futura potència
econòmica i un dels països més importants del planeta,
demogràficament, econòmica, també al futur. Idò, com deia, la
contradicció d’aquesta situació en una situació de drets humans
que, en absolut no es correspon a un país de primera línia
mundial, sinó que té moltes mancances.

Volia cridar l’atenció sobre aquest fet, que el Parlament
mostràs la seva preocupació i que manifestàs el seu desig que
si, realment, la Xina ha de ser un país que avanci i que
progressi, que progressi en totes les matèries i, de manera
especial, que progressi en aquesta de respecte als drets humans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Ara tocaria la fixació de posicions del
grups de menor a major. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula l’Hble. Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Sí, Sra. Presidenta. Com s’ha dit bé creim que el moment
dels jocs olímpics sempre és un moment on tot el món focalitza
el país organitzador, en aquest cas, Xina. És cert que Xina té
una situació de drets humans bastant desastrosa, per què no dir-
ho?, i que té una evolució econòmica sorprenent que ha donat
un cert benestar als seus ciutadans. 

Evidentment, el Grup Unió Mallorquina -com vostès saben
pertany a la Internacional Lliberal- i no podia més que defensar
globalment els drets fonamentals tan colAlectius com
individuals, crec que a Xina, concretament, també hi fa falta fer
especial esment als drets individuals.

S’ha dit i és bo repetir-ho, Amnistia Internacional ha posat
molt clar que a Xina es dóna el 65% d’execucions de tot el
món, que la pena de mort es manté en 68 delictes i, a part,
tenen tots els problemes que coneixem, el cas del Tibet i les
repúbliques autònomes.

Per tant, des del meu grup simplement volíem fixar una
posició en aquest cas coincident amb la Internacional Lliberal,
també volíem fixar, per què no dir-ho?, que no és només un
tema de país, jo crec que és un tema ideològic. O sigui, no
podem oblidar que Xina comparteix, tanta sort que cada vegada
amb menys!, amb altres països la ideologia comunista que du
en si aquesta violació sistemàtica de drets no només colAlectius,
sinó també individuals.
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Crec que és bo sumar-nos a aquesta petició d’obertura i de
llibertat i també crec que aquesta petició la faria extensiva a la
ideologia en si que du, insistesc, aquesta violació sistemàtica de
la llibertat. La faria extensiva als partits comunistes, no només
d’aquestes dictadures totalitàries, sinó als altres partits
comunistes, en el sentit que ajudin i que cooperin i no oblidem
que aquí a Espanya també existeix aquest partit comunista amb
significats militants tot i que fa anys que no es presenta com a
tal a les eleccions. O sigui, jo faria extensiva aquesta petició no
només al Parlament, sinó també a les altres forces polítiques.

Per altra banda, això, sota el punt de vista del nostre grup,
no significa voler boicotejar des de cap punt de vista aquests
jocs olímpics. Creim que al revés, cada vegada que s’intenta
aïllar els règims totalitaris el que s’aconsegueix és,
precisament, que es tanquin més, que la resta del món no sàpiga
els abusos que es fan, crec que Cuba n’és un bon exemple, i
que els intercanvis econòmics i culturals o esportius en aquest
cas, ajuden, primer que es focalitzin, ajuden que els règims
totalitaris, de qualque manera, suavitzin -si és que es pot
emprar aquesta paraula- els abusos que fan del dret. 

Per tant, creim que, tot i que és bo que es vigili i que es
mostri la preocupació, també és bo que no es tanquin tots els
vincles tant culturals com econòmics, com fins i tot esportius,
en aquest cas.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Sra. Diputada Lladó, per a un temps de deu
minuts.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
bé, encara que moltes coses ja s’han dit, crec que és interessant
fer algunes reflexions respecte d’això. 

Pequín s’ha oposat a l’oferta de diàleg amb Amnistia
Internacional sobre els drets humans i jocs olímpics, cosa que,
en si mateixa, ja és prou significativa. Els motius alAlegats per
evitar aquesta posada en comú és el fet d’afirmar que durant els
darrers 30 anys d’obertura s’han aconseguit molts d’avenços en
el camp humanitari, dient, a més a més, que aquesta mena de
diàleg que havia proposat el Parlament holandès en mes de
gener passat era un intent de polititzar els jocs. Així ho ha
afirmat la portaveu xinesa d’exteriors, Jiang Yu, qui ha
aprofitat per assenyalar que cap país no és perfecte en matèria
de drets humans. El que no diu la portaveu és la intensa
persecució contra la dissidència política que ha anat en
augment a mesura que s’acosten els jocs olímpics.

Un del exemples més significatius, segons la informació de
nombroses ONG, com per exemple Xina (..) And Rights o
Reporters sense fronteres, és la detenció que es va realitzar el
passat 27 de desembre de Hu Jia, activista defensor dels drets
humans especialment dels malalts de la sida i crític amb la
política de Pequín en matèria mediambiental i del qual les

ONG en demanen l’alliberament, després que 20 policies
armats, amb extrema violència, procedissin a la seva detenció.

Al respecte la portaveu Jiang Yu diu que cap ciutadà no té
privilegis, que tots són iguals davant la llei i ha promès que Hu
Jia serà tractat segons les regulacions nacionals, insistint, una
vegada més, que l’activista havia incitat la subversió contra
l’estat, delicte que les autoritats xineses solen imputar als
presoners de consciència.

Mirin, aquest pacifista no estava a punt ni d’enderrocar un
partit polític ni tampoc no capitanejava un exèrcit
revolucionari. Simplement era conscient de la manca de drets
humans a la Xina i des d’internet inicià una campanya de
difusió i si ho ha fet a través d’internet és perquè a Xina estan
prohibides les ONG.

Aquesta postura, senyores i senyors diputats, està en
contradicció amb el capítol 2 de la Carta olímpica, on
s’assenyala que una de les funcions del Comitè olímpic
internacional és la participació a favor de la pau i actuar per
protegir els drets dels membres del moviment olímpic.

Aquestes no són les úniques detencions, segons l’informe
de Reporters sense fronteres, Xina és la major presó del món
per als periodistes amb un centenar de reporters i intelAlectuals
empresonats per haver publicat informes crítics amb el règim
autoritari xinès. 

El principi número 5 de la Carta olímpica diu: “El
moviment olímpic té per objectiu contribuir a la construcció
d’un món millor i més pacífic”. Evidentment, un món millor
mai no es pot construir en una presó.

El 31 de gener d’enguany Pequín mostrà orgullosa al món
el Centre aquàtic nacional, un dels projectes estrella de la nova
arquitectura, amb un cost de 110 milions de dòlars aportats per
Macau, Hong Kong i Taiwan, i que representa segons el govern
la solidaritat i el compromís del poble xinès a les olimpíades,
però el que no va explicar és la greu crisi energètica
conseqüència de les baixes temperatures de l’hivern: manca
d’electricitat, de carbó, línies fèrries i autopistes tallades han
donat com a resultat més de 60 morts i han posat damunt la
taula la pregunta de si Xina té capacitat per respondre a les
emergències.

El caos de cents de milers de persones bloquejades a les
estacions sense poder tornar a casa i la pujada inesperada dels
preus dels aliments han suposat un problema més per a la
imatge de Xina. Tot això coincidint en les mateixes dates en
què la premsa internacional assistia perplexa a la inauguració
de l’esmentat centre aquàtic nacional. Una vegada més i com ha
passat al llarg de la història i a altres països, es mostra una
realitat amable i d’èxit mentre s’amaga una realitat molt més
amarga, la forma d’amagar informació és a través de brutals
formes de repressió. 
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Per tal d’anar assenyalant posicions, el Grup Parlamentari
Socialista no pot ni vol, mantenir-se indiferent a fets com
aquests, i la història ens ha d’ajudar a repensar el present.

Durant el mundial de futbol Argentina 78 la dictadura del
General Videla aprofità l’esdeveniment per netejar la seva
imatge davant el món. Periodistes segrestats, milers de
detinguts que des de les presons clandestines escoltaven els
gols i milers de desapareguts que mai no han tornat varen ser
el resultat d’una política internacional que no va saber aturar
que aquest esdeveniment se celebrés a un país immers en una
dictadura.

La FIFA i (...) ho varen permetre i per primera vegada a la
història no va ser el president de la FIFA qui entregà la copa
del món, ho va fer un dictador, ho va fer un torturador.

Aquesta diputada ho va viure en primera persona com a
espectadora que veia cap on anava el seu futur. Aquestes
imatges encara les tenc a la memòria. Simplement és una
reflexió personal davant uns fets esportius que acabaren en un
dels episodis més tristos contra els drets humans.

Les olimpíades de Berlín de 1936 celebraren el triomf del
nazisme. Les de Seül de 1988 obriren les portes a la
democratització de Corea. Com seran les de Pequín? Seran
l’apoteosi d’un règim autoritari o el començament de la seva
desaparició? És difícil preveure el futur. 

Per això, la nostra preocupació ja que el que tenim clar és
que la Xina no va en camí d’una democràcia a l’estil
occidental. Mentre l’actual govern ho pugui impedir, el
creixement econòmic no preludiarà una societat lliure. Tal
vegada, la vertadera ambició del règim sigui la d’inventar una
alternativa a la democràcia occidental. Seria un despotisme
ilAlustrat sota la tutela d’un partit comunista xinès meritocràtic.

Ara sí, i a partir dels exemples i les reflexions que se’n
deriven, el Grup Parlamentari Socialista dóna el seu suport a la
proposició no de llei presentada pel BLOC per Mallorca i
PSM-Verds sobre els jocs olímpics a Beijing i drets humans a
la Xina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Lladó. Té la paraula pel Grup
Parlamentari Popular la Sra. Pastor, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. presidenta. China es un país con una
población de 1.250 millones de personas. Desde el inicio de la
reforma y la apertura tiene entre sus prioridades los derechos
del pueblo a la subsistencia y al desarrollo. Con un crecimiento
anual de 9,6 las condiciones de vida han experimentado una
gran mejora, 252 dolares per cápita, las condiciones de
vivienda también han mejorado notablemente. En resumen, la
calidad de vida del pueblo registró, aunque le falta mucho, una
gran mejora.

China entró en el siglo XX entre el rugido de los cañones
con la invasión de Beijing, en el año 1900 los derechos
humanos eran totalmente, en todo su concepto, quebrantados.
La situación de los derechos humanos en China ha mejorado,
pero está muy lejos de ser perfecta.

China, que ha firmado la convención internacional sobre los
derechos civiles y políticos en los últimos años sigue faltando
por completo, sin embargo, a sus compromisos. Hay personas
que por el mero hecho de pensar diferente son detenidas en sus
domicilios y sometidas a fuertes medidas de vigilancia. Hay
una campaña represiva contra los periodistas que tratan de
denunciar que la policía utiliza los juegos olímpicos para
ampliar el uso a veces de la violencia y la reclusión sin juicio.

La aplicación de la pena de muerte en China, que es
mundialmente donde más se ejecuta, se rodea de un gran
secreto, según Irene Khan. El informe de Amnistía
Internacional se centra en cuatro áreas: la pena de muerte, la
reclusión sin juicio, el activismo de derechos humanos y la
libertad de prensa. Según Amnistía Internacional la pena de
muerte continua dictándose y realizándose ejecuciones por
delitos no violentos. Las autoridades afirman que la pena de
muerte ha descendido un 10% a partir del establecimiento de la
función revisora del Tribunal Supremo popular el 1 de enero
del 2007.

Según Amnistía Internacional ha aumentado la detención
sin juicio para limpiar Pekín en vistas a los juegos olímpicos,
incluida la rehabilitación forzosa de drogadictos y la
reeducación a menores por el trabajo; se han intensificado los
abusos contra activistas de derechos humanos incluida la
muerte de Chen Xiaoming, activista de derecho a la vivienda,
galardonado con un premio y que después salió en libertad
provisional de la prisión por razones de salud según algunos
informes, aunque fueron por una razón muy diferente, fue
torturado en prisión. 

Continua la represión contra el periodismo nacional, el
encarcelamiento de periodistas y escritores, despidos forzosos
de personal empleado en medios de comunicación y la clausura
de publicaciones. Falta muy poco para los juegos olímpicos de
Pekín, se acaba el tiempo para que éstos se puedan ver
empañados por la falta de respeto a los derechos humanos. 

Tenemos la esperanza de que China mejore en este aspecto
participando en diálogos y que coopere con otros países para
promover el desarrollo de los derechos humanos en el mundo,
que los juegos olímpicos sirvan para llevar la imagen de un
mundo libre, sin violaciones de los derechos de las personas.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular se
adhiere a esta proposición no de ley porque realmente nos
preocupa y nos indigna que no se respeten los derechos
humanos.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant?

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Només és per donar les gràcies als
grups pel suport que han manifestat i per reiterar que l’objectiu
principal d’aquesta proposició és que el Parlament es manifesti
en contra de la possibilitat que els jocs olímpics siguin utilitzats
com a una gran coartada, com a una gran façana, com a una
gran operació d’imatge i de revalidació internacional d’un país
que, en definitiva, té un règim totalitari.

En aquest sentit, m’agradaria, atès que aquesta és una
potència que cada vegada serà més important, que totes
aquelles relacions que s’hi estableixin siguin, com en aquest
cas, esportives, però també comercials, que cada vegada seran
més importants, tenguin present aquesta faceta de respecte als
drets humans perquè la perspectiva d’un país que a mitjan
termini pot ser la primera potència mundial i que té aquesta
situació, aquest registre pel que fa als drets humans, no és molt
afalagadora. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Ara tocaria votar, però entenc que es
pot donar per aprovada per unanimitat la Proposició no de llei
RGE núm. 4438/07.

Una vegada exhaurit l’ordre del dia d’avui i no havent més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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