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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra per Catalina Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2314/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a tolerància zero
a la conculcació dels drets humans a la nostra comunitat
autònoma.

Passam al primer punt de l’ordre del dia, que consisteix en
la Proposició no de llei RGE núm. 2314/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tolerància zero en la
conculcació dels drets humans a la nostra comunitat autònoma.

Per defensar la proposició no de llei intervé l’Hble. Sra.
Pastor per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, desde el
Grupo Parlamentario Popular como siempre reivindicamos el
derecho de todas las persones en su integridad como individuos
sin ningún tipo de reparos. Nuestro país y nuestra comunidad
han sido ejemplo de civismo y como defensores de los derechos
desde hace muchísimo tiempo, y cuando nuestra sociedad se ve
movilizada hacia grandes cambios, como viene ocurriendo
desde hace unos años, es muy importante no abandonar los
valores morales, éticos y de reivindicación de los derechos
individuales y colectivos.

Nuestra comunidad autónoma ha cambiado su status en
relación al nivel del vida, las estructuras poblacionales,
realidades tanto sociales como culturales. Todo esto lleva a
veces que seamos, por nuestro crecimiento en todos estos
ámbitos, entre otros, una zona geográfica muy interesante para
el desplazamiento de personas de diferentes lugares del mundo
que desean afincarse aquí, lo que conlleva que se deba
considerar una serie de realidades que hasta el momento era
atípicas, como puede ser el riesgo de la discriminación étnica,
discriminación que, por cierto, en una comunidad tan madura i
preparada como la nuestra no aparece como rasgo general.

Por todo ello es cuando notamos al menor rasgo o atisbo de
que esto pueda suceder, asociado además a abusos sobre los
derechos de cualquier individuo, nuestro deber siempre es el de
llamar la atención, velar porque ninguna ofensa a los derechos
humanos pueda germinar en nuestra sociedad. A estos efectos
es fundamental que no es interesemos cuando somos
conocedores de denuncias o indicios en este aspecto para que
sean investigados con la pulcritud, transparencia y celeridad que
deberían ser acompañadas a todos los (...) de la integridad en
cualquiera de los aspectos del ser humano sea puesta en peligro,
porque la única manera de asegurarnos la tolerancia cero contra
las agresiones y ofensas de los derechos humanos es no bajar los

brazos ni mirar hacia otro lado cuando percibimos indicios de
que esto está sucediendo, ya sea dirigidos a españoles, a
inmigrantes o a cualquier persona que transite por nuestro
territorio.

El 11 de noviembre de 2007, según noticias aparecidas en
distintos medios de comunicación e informaciones llegadas a
esta diputada y al Grupo Parlamentario Popular a través de
varias asociaciones, suceden en Menorca unos hechos
lamentables en los que Alejandra Griselda González, una
ciudadana de nacionalidad argentina, resulta agredida y
maltratada, y esta ciudadana denuncia abusos de sus derechos
individuales. En febrero esta ciudadana me pidió ayuda y por
supuesto no podía ser de otra manera que esta diputada y el
Grupo Parlamentario Popular denunciemos los hechos. No
podemos permanecer ajenos y mirar a otro lado como si tales
hechos no fueran con nosotros, es necesario tener conciencia de
que hechos como éste no se pueden repetir en esta comunidad
i exigir que sean resueltos con toda justicia y celeridad.

Por todos estos motivos el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente proposición no de ley: primero, el
Parlamento de las Islas Baleares quiere expresar su
preocupación hacia las muestras y actuaciones que violan los
derechos humanos en nuestra comunidad autónoma y, en
particular y en general, en todo el mundo; segundo, el
Parlamento de las Islas Baleares quiere mostrar su rechazo más
enérgico a cualquier muestra de irregularidad y violación de los
derechos fundamentales que pueda afectar a los ciudadanos y
las ciudadanas de las Islas Baleares o a personas que se
encuentran en nuestro territorio; tercero, el Parlamento de las
Islas Baleares constata que la labor que realizan las Fuerzas de
Seguridad del Estado en nuestra comunidad es sinónimo de
eficacia y transparencia con pleno respeto a los derechos
fundamentales que vienen recogidos en nuestra Constitución, y
que los hechos descritos en la exposición de motivos no pueden
generalizarse en la tarea que cada día llevan a término los
miembros que forman las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Vicens, per un temps de deu
minuts. El deixem que s’acomodi, perquè si no...

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de llei
podríem comentar per part del nostre grup que en principi
coincidim en tots els seus fonaments; de totes maneres ja vàrem
dir en el moment del ple que ens sorprèn un poc la doctrina dels
moments dels programes electorals i dels moments
preelectorals, i després com es tradueix a l’hora de les
intervencions parlamentàries, però ja ens va bé que es reconegui
ara la dignitat inherent i els drets inalienables dels ciutadans. 
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També ens va bé que es reconegui que la Constitució
Espanyola dins el seu articulat parla de l’estat social i
democràtic de dret, de la llibertat, de la justícia, de la igualtat,
del pluralisme...; també que el seu article 10 ens parla dels drets
inviolables de les persones, de la declaració -que aquí també
volíem recordar- de la Declaració Universal dels Drets Humans,
drets que també van acompanyats d’obligacions, i això
nosaltres, el nostre grup polític, no hem tengut cap problema
cada vegada que hem parlat d’immigració, tant si és
electoralment o en el programa com si és després, dir que els
drets han de venir acompanyats d’obligacions, i també que
aquests drets han de ser no només per als nouvinguts, sinó
també per als que som aquí, amb una igualtat, igualtat absoluta
de drets i d’obligacions.

I també aquesta societat actual, tant a Balears com a
Espanya, ha sofert tota una sèrie darrerament, aquests darrers
anys, de canvis que s’han d’anar veient a la realitat social, i de
fet molts de països europeus es van posant al dia, les darreres
directives i les darreres reunions van dins aquest camí, a ser
realistes i donar problemes..., donar solucions als problemes
reals, no només en abstracte, que parlam de drets, obligacions,
etc., sinó reals, per posar solucions als problemes reals.

Per tant lamentam, evidentment, tots aquests fets que es
diuen de la querella que s’ha hagut de posar de la Sra. Griselda
González, igual que a Muro també hi va haver problemes
respecte a abusos de menors, però nosaltres creim, i això serà
una postura reiterada cada vegada que es parli d’aquests temes
judicials, que precisament no s’ha de presumir res, o sigui, si
s’ha de presumir una cosa és que els cossos de l’Estat de
seguretat mentre no es digui el contrari han actuat
conformement a dret, i evidentment d’ha d’investigar, s’ha de
ser rigorós respecte a la pulcritud i la transparència del
funcionament dels cossos de seguretat, i que si hi ha una cosa
que no coincidim és respecte al punt 3, concretament, que és
quan es diu clarament que els fets com els descrits no poden
generalitzar-se; és a dir, això estam presumint, ja que parlam de
drets humans, el dret a la presumpció d’innocència i a la
llibertat i a tenir una justícia eficaç també són drets humans, per
tant no compartim aquesta descripció, que “fets com els descrits
no poden generalitzar-se”, perquè això està presumint que hi ha
hagut maltractaments i agressions que de moment s’estan
investigant.

Per part de nostre grup el que farem és votar en contra,
esperar esdeveniments i evidentment després ja farem tots els...,
i lamentarem i farem totes les condemnes que facin falta, però
no volem avançar res en aquest sentit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Sr. Llauger per un
temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de llei,
respecte d’allò que predica al seu títol, que és tolerància zero
cap a conculcació dels drets humans a la nostra comunitat
autònoma, lògicament hauríem d’estar d’acord, i fins i tot allò
que diuen els punts 1 i 2, que bàsicament el que fan és repetir
aquest missatge de preocupació i de no acceptació de qualsevol
cosa que pugui succeir a la nostra comunitat autònoma que
suposi o que pugui suposar una conculcació de drets
fonamentals.

El que passa amb aquesta proposició no de llei és que, al
marge d’aquest títol i d’aquesta..., i d’això que expressa en els
punts 1 i 2, tota ella gira al voltant de la presumpció que un
determinat dia, en aquest cas dia 11 de novembre, y en un
determinat lloc, en aquest cas a Maó, Menorca, es varen produir
efectivament abusos o actuacions incorrectes o conculcació de
drets fonamentals, perquè d’això és del que parlam al final, per
part de les forces d’ordre públic en la persona de la ciutadana
Alejandra González, o Alejandra Griselda González. 

Clar, això fins i tot la du a fer una proposició no de llei, jo
entenc que no molt correcta, perquè en el punt 3, per exemple,
parla dels fets descrits a l’exposició de motius, i jo entenc que
al final el que aprovam i el que es publica és l’acord, i per tant
un acord ha de ser explícit en ell mateix i no ha de remetre a allò
que s’explica a l’exposició de motius, però bé, això pot ser un
tecnicisme. En qualsevol cas el que nosaltres no compartim és
aquesta presumpció que aquí hi va haver efectivament
conculcació de drets fonamentals perquè, havent estudiat els fets
i havent llegit algun informe, la situació és molt més complexa
i molt més confusa, i en absolut no dóna perquè puguem donar
per suposada l’existència d’aquesta conculcació de drets. 

Menorca és una illa on hi ha molts d’estrangers, parlam
d’una xifra de més de 10.000 estrangers sobre una població de
90.000 habitants; a més hi ha, lògicament, detencions, cada any
hi ha centenars de detencions, i no es produeixen, excepte
aquest cas aïllat, no es produeixen denúncies que per part de les
forces d’ordre públic hi hagi conculcació de drets fonamentals.
Per tant davant un cas aïllat hem d’extremar la prudència,
sobretot en un cas com aquest, que hi ha molt per veure com es
varen succeir els fets. Hi ha una altra... Per tant jo diria que per
part nostra, com a defensors de la presumpció d’innocència,
també l’hem d’aplicar a les Forces de Seguretat, nosaltres que
som un grup jo crec que exigent o molt exigent, o que sempre
hem volgut ser exigents i ens volem exigents en la qüestió de
l’actuació..., del respecte del tracte a les persones de les Forces
de Seguretat i dels diferents cossos policials, creim que en
aquests casos també s’ha d’aplicar la presumpció d’innocència,
més encara quan hi ha actuacions judicials en marxa que fan que
sigui imprudent prendre una resolució com aquesta, que doni a
entendre o que doni per fet que en aquest cas hi va haver
actuacions incorrectes.

El fet que sigui una persona immigrant nosaltres no ens fa
dubtar en absolut que el tracte ha de ser el mateix, més encara
una qüestió de drets fonamentals, perquè encara fos una qüestió
de permisos de residència o del que sigui, miri, hi pot haver un
debat polític, però una qüestió de drets fonamentals és evident
que el fet que sigui una immigrant o no immigrant no canvia en
res les coses perquè tothom té dret a la mateixa protecció i és
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igual d’incorrecte que siguin conculcats a un resident, a un
originari d’aquí o a un immigrant, sigui quina sigui la seva
situació legal.

Hi ha un fet, a més, que voldríem recalcar: que per part de
la direcció insular de l’Administració general de l’Estat hi va
haver una actitud de tot d’una donar compte al Jutjat
d’Instrucció i al Ministeri Fiscal d’allò que havia succeït i d’allò
que se sabia; per tant ni tan sols no hi ha indicis aquí de manca
de colAlaboració o de manca de transparència que ens permetin
suposar que hi ha una actitud d’encobrir una conculcació o uns
fets denunciables. En el cas que les investigacions judicials
determinassin que hi va haver això idò lògicament que es
prenguin les resolucions oportunes, i fins i tot en aquest cas que
hi hagués conculcacions dels drets humans provades aquest
parlament podria fer una manifestació de preocupació, però en
una cosa que està sota investigació i en què veim que està fora
de lloc donar per suposat que hi va haver aquesta conculcació de
drets humans, no veim oportú donar suport a aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, jo voldria també començar per dir que el títol de la
proposició no de llei que debatem, i que és “tolerància zero a la
conculcació dels drets humans a la nostra comunitat autònoma”,
és totalment compartit pel nostre grup i he de suposar que per
tots els grups d’aquesta cambra. 

Però en el que estem totalment en contra és amb tot el que
després es diu a l’exposició de motius, i no només estem en
contra, sinó que a més ens indigna, i estem en contra i ens
indigna perquè dóna per certs uns fets no provats, que es troben
actualment en els jutjats i que involucren agents del cos de la
Policia Nacional de Maó en agressions i maltractaments físics
i verbals a una ciutadana argentina, de manera que a més
s’aprofita per afegir el fet d’una presumpta -també presumpta-
discriminació ètnica, i cit textualment.

Els agents dels Cossos i Forces de Seguretat d’un estat
democràtic tenen el mateix dret a la presumpció d’innocència
que la resta dels ciutadans i les ciutadanes d’aquest estat. Per
tant si s’està conculcant alguna cosa en aquests moments és
aquesta presumpció d’innocència a partir d’una proposició no
de llei que presenta el Partit Popular en aquest parlament, i açò
per jo és molt greu. Els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat,
igual que la Policia Local, són actualment servidors i una de les
garanties dels drets dels ciutadans i les ciutadanes, i d’açò han
donat prou proves des de l’establiment de la democràcia en el
nostre país, malgrat hi hagi a vegades casos lamentables, com
darrerament el que està passant a Coslada, o el que ha passat.

 

Des que alguns dels que estem en aquesta sala havíem
d’entrar a la Universitat a través d’unes portes flanquejades pels
“grisos” armats, o alguns dels nostres amics havien d’anar a
declarar a la policia si organitzaven algun concert que podia
semblar de caire catalanista o nacionalista, com per exemple na
Maria del Mar Bonet, ha plogut molt; molts dels actuals agents,
gairebé tots, supòs, han nascut en democràcia i em sembla molt
fort i fins i tot de mal gust acusar, no perquè siguin policies,
sinó que em semblaria igual una acusació a qualsevol persona
d’uns fets no provats de conculcació dels drets humans i de
discriminació ètnica. 

Per donar més informació a aquesta comissió, la Policia
Nacional, que va actuar a petició de la Policia Local amb motiu
d’una baralla a la 1 de la nit davant d’un local públic, també va
denunciar la Sra. González per agressió als agents; per cert, la
policia va donar compte al jutjat i al Ministeri Fiscal el dia 12
de novembre del 2007, és a dir, quan van ocórrer els fets,
l’endemà; i per les informacions de què disposam la Sra.
González no ho va fer fins al dia 1 de febrer del 2008. Si a mi
em passés açò jo crec que posaria la denúncia immediatament.
Actualment, per tant, la qüestió està en els jutjats i encara no ha
estat ni qualificada tan sols pel Ministeri Fiscal. 

Sra. Diputada del Partit Popular, saber qui té la raó en un
estat de dret com el nostre és una tasca que competeix als
jutjats, no a aquests diputats. És per açò que el que seria més
lògic és retirar aquesta proposició no de llei i, en tot cas,
presentar-la una volta s’hagi dirimit l’assumpte si és que els
policies són declarats culpables, o almanco esperi a saber si el
fiscal els declara imputats. Jo pensava que la doctrina del Partit
Popular en matèria de responsabilitats polítiques era que no
calia exigir responsabilitat mentre no hi hagi un pronunciament
judicial. Com és que en aquest cas, que no parlam de
responsabilitats polítiques sinó d’altres tipus de responsabilitat,
no fa ús d’aquest raonament quan es tracta d’uns treballadors en
l’exercici de la seva tasca? 

A part de vostès, fins al moment únicament la família de la
Sra. González, com és lògic i natural, ha sortit públicament a
explicar una única versió dels fets. Però vet aquí que ara també
la Sra. Pastor ens vol fer signar una proposició no de llei en base
també a una única versió, i en aquest tema els vull informar que
ni tan sols els argentins de..., l’Associació d’Argentins a
Menorca no s’ha volgut involucrar. Ni els diaris Menorca i
Última Hora Menorca, els diaris locals, no van voler publicar
una carta del fill d’aquesta senyora, que va trobar ressò
únicament a El Mundo. A internet sí que es pot trobat tot tipus
de comentaris fets per la família i els amics de l’Argentina de la
Sra. González, en ocasions comentaris de gust molt dubtós
perquè apelAlen als sentiments, encara molt tendres, dels que han
patit la repressió policial i militar en aquells països. Però no és
aquest el nostre cas. A Espanya els abusos o delictes realitzats
per la policia o els militars es castiguen, però una vegada jutjats,
perquè aquí estem en un estat de dret.
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Quant a les propostes que planteja la proposició també ens
semblen absurdes en aquest moment processal. Com hem
d’expressar la nostra preocupació?; cit textualment: “entre les
mostres i actuacions que conculquen els drets humans a la
nostra comunitat autònoma”, que diu el punt 1, de quines
mostres estem parlant?; d’aquesta que no està provada?; és que
n’hi ha hagut més? O hem d’expressar el rebuig més enèrgic a
les mostres d’irregularitats i conculcació dels drets fonamentals
que puguin afectar els ciutadans o les ciutadanes de les Illes
Balears, com diu el punt 2?; a quines irregularitats s’està
referint?; quins drets fonamentals de les persones s’han
conculcat? És que no s’adonen, senyors i senyores del PP, que
dit d’aquesta manera, parlant d’una manera general, es podria
provocar fins i tot alarma social i minvar la confiança dels
ciutadans i les ciutadanes en la seva policia?

Quant al tercer punt, aquest és l’únic que podríem estalonar
en el cas que el jutjat condemnés els agents de la policia, però
no ara, perquè clarament dóna per suposat que la Policia
Nacional, encara que sigui per la via de l’excepció, ha comès
abusos i irregularitats. Per tant reiter a la Sra. Diputada que
retiri aquesta proposició no de llei, i en cas contrari per suposat
no tindrà el nostre suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions la proposant? Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Desde luego lo que no se ha hecho
de ninguna manera desde el Grupo Parlamentario Popular es
criminalizar a nadie, y menos a las fuerzas de seguridad del
Estado, esto que quede muy claro. Y en cambio ustedes sí que
están criminalizando de alguna manera a la Sra. Alejandra
González; ni siquiera se le supone el derecho a que ha sido
agredida cuando ella misma ha hecho la denuncia. 

Miren, a mí hoy me parece increíble que esté asistiendo a
una comisión de Derechos Humanos, donde se supone una gran
sensibilidad de sus componentes hacia cualquier tema que tenga
atisbo de violación de los derechos fundamentales de la persona
o de las personas. Hoy apelo al primero y al segundo artículos
de la Carta de los Derechos Humanos, que dicen: “Todos los
seres humanos nacen libres en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente unos con los otros”. Todas las personas tienen
todos los derechos y las libertades proclamados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de cualquier otra índole. 

Me sorprende cuando menos que ustedes no hayan ni
siquiera oído o leído, o se hayan preocupado lo más mínimo,
cuando esto ha salido en diferentes medios de comunicación, y
llegado a la máxima instancia en responsabilidad a nivel
nacional de esta comunidad. Los hechos ocurren y se publican
en distintos medios, eso en primer lugar; segundo, esa misma
fecha Alejandra llama al Consulado de Barcelona, que es la
jurisdicción que atiende a Baleares, comunicando los hechos. El
cónsul general argentino en Cataluña y Baleares, Roberto Mori,
en el mismo mes de noviembre se pone en contacto con el

delegado de Gobierno, Ramón Socías, solicitando su
intervención y que se aclaren los hechos. El hijo de Alejandra
solicitó una audiencia con el director insular de Estado, Javier
Tejero, explicándole lo sucedido y pidiéndole que se aclararan
los hechos; la respuesta del Sr. Tejero fue que no se ocupaba de
estos temas. El hijo de Alejandra manifestó que haría una nota
por escrito explicando lo ocurrido y solicitando su ayuda; la
respuesta del Sr. Tejero fue señalarle la papelera y decirle que
allí pondría su nota. En febrero el cónsul Mori se entrevistó con
la familia de Alejandra, con algunos vecinos, con los médicos
que la atendieron, llegando a la conclusión de que era posible el
maltrato y verdadero. De regreso el cónsul pasa por Palma y se
entrevista personalmente con el delegado de Gobierno
reiterándole lo que le había pedido el mes de noviembre y
explicándole con mayor detalle lo ocurrido.

Lo publicado el 13 de febrero en Europa Press, “Socías
transmite al cónsul de Argentina en Baleares las buenas
perspectivas turísticas para este verano. Socías transmitió a
Mori un mensaje de tranquilidad”. La verdad de la audiencia
que solicitó el cónsul general argentino en Cataluña y Baleares
fue reiterarle al delegado de Gobierno que intervenga y aclare
estos hechos, ya que la Policía Nacional está bajo su
competencia.

Alejandra vive hace 13 años en Menorca, tiene dos hijos de
16 i 18 años, y de su vida diaria pueden informar sus alumnos
de reiki, de relajación, de teatro, de expresión cultural... Si
alguno de sus señorías o diputados quieren más información
tengo muchos recortes de prensa que he ido recopilando en estos
tiempos. Tengo la denuncia de la señora hecha en los tribunales,
que por medio de esta huelga que todos hemos padecido se ha
retrasado. Tengo peticiones de federaciones de argentinos, no
sólo una, de varias federaciones y varias asociaciones y, en fin,
la denuncia de Alejandra, las fotos con las señales de la posible
agresión, la petición de ayuda de Alejandra, la denuncia de
varias asociaciones y muchas ganas de seguir luchando desde el
Grupo Parlamentario Popular para que estos hechos no se
repitan en nuestra comunidad y a ser posible en ninguna otra,
porque es realmente eso lo que crea alarma social. Eso es lo que
crea, no denunciarlo, y cuando estamos tan a favor de todos los
derechos humanos en el mundo, lo cual me parece fenomenal,
no podemos obviar que aquí haya un solo atisbo.

Por lo tanto aquí no se pide que se criminalice a nadie, sino
que simplemente se vaya en camino de no consentir estas cosas,
y nada más. Espero que teniendo en cuenta todas estas
consideraciones hoy votemos a favor esta proposición no de ley.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Passam a la votació de la Proposició no
de llei 2314/08.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 6; vots en contra, 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
2314/08.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3962/08, presentada
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
a favor d'un tractat internacional de control del comerç
d'armes.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix en la
proposició no de llei RGE núm. 3962/08, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, a favor d’un tractat
internacional de control del comerç d’armes.

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Senyors diputats, senyores diputades, la
proposta és que el Parlament de les Illes Balears es faci ressò i
faci seu el contingut d’una campanya de moviments ciutadans,
una campanya internacional que duen a terme grups com
Amnistia Internacional, com Greenpeace, com Osfam i com
altres sota el nom “Armes sota Control”, que el que estan
preconitzant, el que estan intentant és que es pugui arribar a un
tractat internacional que prohibeixi les transferències d’armes
convencionals en aquells casos en què pugui suposar la
intensificació de conflictes o que puguin ser usades per violar
els drets humans fonamentals.

Moltes vegades s’ha dit aquella frase que les vertaderes
armes de destrucció massiva són les armes convencionals, de
manera especial les armes lleugeres, perquè ens entenguem el
kalashnikov, per concretar amb un exemple determinat molt
paradigmàtic tot allò que són les armes lleugeres, les armes
convencionals. De la proliferació extraordinària d’aquestes
armes al món hi ha xifres en el text de la proposta que
presentam, parlam de més de 600 milions d’armes lleugeres
escampades pel món, la majoria de les quals estan en mans de
civils; i també a la proposició que presentam hi ha xifres crec
que molt esfereïdores sobre la violència que això provoca d’una
persona morta al món per minut. Els costos d’aquesta
proliferació extraordinària també són en el fet que cada vegada
sigui més present una cultura de la violència, també hi ha el que
podríem dir un cost d’oportunitat molt important: tot allò que es
perd econòmicament per la violència o per la necessitat que els

governs facin front a aquests problemes per mor d’aquesta
proliferació és cosa que es podria destinar a desenvolupament
humà, del qual molts d’aquests pobles estan molt necessitats.

Davant aquesta campanya, davant aquesta campanya
d’“Armes sota control” que van dur una coalició internacional
d’ONG pacifistes i de medi ambient i pels drets humans, amb
motiu d’aquesta campanya, com dic, perquè moltes vegades la
societat civil va per davant de la societat institucional, com a
resposta, per tant, a aquesta gent l’assemblea general de Nacions
Unides va posar en marxa el procés per arribar a aquest tractat.
Va posar en marxa el procés creant primer, l’any 2006, un grup
d’experts que treballés amb la possible adopció d’un tractat de
comerç d’armes.

El contingut d’aquest tractat hauria de ser una mica el que
ja ve per figurat en texts com El codi de conducta de la Unió
Europea en matèria d’exportacions d’armes o com a lloc en
part de recull de la llei espanyola aprovada recentment,
desembre del 2007, sobre control de comerç exterior de material
de defensa i doble ús, que diu que quan hi hagi indicis clars,
indicis raonables que les transferències d’armes poden ser
usades en països que suposin una amenaça per a l’estabilitat
regional, que les utilitzin amb motiu de repressió interna o de
conculcació dels drets humans que en aquests casos, com dic,
aquestes transferències no puguin ser autoritzades.

Si s’arribàs a un tractat d’aquesta mena hi hauria d’haver
codis, els països haurien d’elaborar codis que regulin la
transferència d’armes; s’hauria de prohibir, per exemple, la
transferència o venda d’armes a països sotmesos a
embargament; s’hauria de prohibir la venda d’aquelles armes
que tenen un efecte indiscriminat, en aquest sentit es pot
esmentar el precedent d’un tractat reeixit, per dir-ho així, com
és el de mines antipersonals i ara també hi ha un altre assumpte
similar del qual es parla molt que és de les bombes de racimo
en castellà, supòs que són bombes raïm en català, que també es
prohibeixi la venda d’aquestes armes que tenen un efecte
indiscriminat; que es prohibeixin les armes a països que
cometen greus violacions dels drets humans o que puguin
suposar, com deia abans, una amenaça per a l’estabilitat
regional.

El que voldria proposar als diputats d’aquesta comissió és
que el Parlament de les Illes Balears fes seva aquesta petició de
manera que aquesta campanya que duen a terme aquestes
organitzacions tengués el suport del pronunciament d’una
institució representativa com és la nostra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula l’Hble. Sr. Vicens, per un temps de
deu minuts.
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EL SR. VICENS I MIR:

Bé, breument per dir que el nostre grup donarà suport a
aquesta proposició no de llei per a no repetir arguments i per
donar suport a la feina que es fa a Nova York a l’ONU, però no
només amb les institucions oficials sinó a través de les
organitzacions no governamentals donar suport a tota la feina
que fan en aquest sentit.

Dir també que aproximadament un 80% d’estats ja han
donat suport a tots aquests instruments i que per tant veim
adient que el Parlament ho faci. A Espanya ja hi ha hagut la Llei
de comerç exterior en matèria de defensa i doble ús, aprovada
el 2007, recentment, a les Corts que diu que el Govern espanyol
mantindrà una posició activa a favor de l’elaboració d’un tractat
internacional sobre el comerç d’armes eficaç i jurídicament
vinculat. Tot i que sabem que això evidentment és donar suport
damunt el paper les coses, que no és fàcil a un món globalitzat
i desgraciadament l’arrel polític compte més que els tractats i de
vegades no és fàcil controlar aquestes coses que a més amb
contractes i subcontractes passen de diferents empreses i
finalment van a moviments armats, però, evidentment, el Grup
d’Unió Mallorquina votarà a favor i no podem més que estar
d’acord amb aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. LLADÓ I POL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Per
començar aquesta intervenció vull assenyalar sense cap mena de
dilació que el Grup Parlamentari Socialista dóna el seu suport
a la proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds a favor d’un tractat
internacional del control del comerç d’armes.

Tal com ha apuntat el diputat Llauger les armes lleugeres
són les vertaderes armes de destrucció massiva i ho són si
analitzam algunes de les xifres aportades per la UNESCO: 1300
persones moren diàriament a Amèrica Llatina, per armes de foc
convencionals, 80 als Estats Units. La facilitat amb la qual es
poden aconseguir les armes i les nefastes conseqüències
generadores de conflictes violents, perpetuació de pobresa i
subdesenvolupament contribueixen a innombrables violacions
de drets humans i el dret internacional humanitari, situació que
ha suposat una crida d’atenció a la comunitat internacional
encara que amb retard. Davant la manca de normatives referents
al tràfic internacional d’armes la iniciativa a favor d’un tractat
internacional només pot ser rebuda amb optimisme ja que
esdevé una eina fonamental a l’hora de promoure la seguretat
humana i és objectiu de desenvolupament.

Com ja s’ha dit abans, les organitzacions no governamentals
han jugat un paper important i així ho demostra el camí
recorregut des de la campanya organitzada l’any 2003, Armes
sota Control, amb la intenció d’aconseguir la signatura d’un
tractat que prohibeixi la transferència d’armes.

De totes maneres val tenir en compte xifres com que encara
que el 80% d’estats dóna suport a aquestes línies generals
encara resta un 20% de països o d’estats, millor dit, que es
mostren escèptics adduint l’argument erroni que amb aquest
acord no es permetria la legítima defensa o tasques de control
policial. El 2006 l’assemblea general de Nacions Unides va
instar la creació d’un grup de treball, un grup de treball dins el
qual hi trobam l’Estat espanyol a més d’altres 27 experts, que
finalment el mes de febrer d’enguany han començat la seva
tasca a Nova York amb representants dels cinc continents. 

Pel que fa el cas espanyol, ja s’ha esmentat la Llei 53/2007,
sota el control de comerç exterior en matèria de defensa i de
doble ús, i així ho assenyala el preàmbul de la llei quan diu que
Espanya, país plenament compromès en l’impuls sobre el
comerç d’armes i que ha donat suport decididament a Nacions
Unides en la proposta per elaborar l’esmentat tractat, ha decidit
adequar la seva legislació sobre comerç exterior de material de
defensa i de productes i tecnologies de doble ús. Veiem per tant
que la legislació espanyola és capdavantera en aquesta matèria
amb el ferm compromís de mantenir una postura activa i no
dubtam del paper que s’exercirà a l’hora de la signatura
definitiva del tractat vetllant per la prohibició de la transferència
d’armes quan aquestes puguin violar la legislació internacional
sobre drets humans, dret internacional humanitari, genocidi i
crims de lesa humanitat.

Per acabar vull recordar que el maig del 1997, a Nova York,
el doctor Oscar Arias i un grup de colAlegues guardonats amb el
premi Nobel de la Pau, publicaren el seu codi internacional de
conducta sobre transferència d’armes. Com a instrument
declaratori s’establiren una sèrie de rigorosos principis sobre
l’exportació d’armes, el respecte dels drets humans, el dret
humanitari, el desenvolupament sostenible i la coexistència
pacífica. A dia d’avui, onze anys després, aquests principis són
vigents i no se’ls pot donar l’esquena. Confiam, per tant, en la
bona tasca realitzada a nivell internacional i des del Parlament
de les Illes Balears s’ha de donar suport a aquest esmentat
tractat perquè no sigui únicament un llistat de bones intencions
sinó uns principis eficaços i viables.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Lladó. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sra. Morell.

LA SRA. MORELL I CUART:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Estam en el sí d’una
comissió de drets humans on pensam que les opinions
estrictament polítiques poden quedar a un lloc a part i pensar
que tots pensam amb els drets humans i tots defensam els drets
humans venguin d’on venguin. 
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Pensam que aquesta proposició no de llei anterior no
aprovada hagués pogut estar consensuada si alguna paraula no
els agradava a alguns dels grups, no teníem cap inconvenient en
ser conciliadors, però pensam que si un llegeix asèpticament els
tres punts poden ser aprovats sense cap problema per una
comissió de drets humans.

A part d’això voldria dir que el Grup Parlamentari Popular
sí votarà a favor d’aquesta proposició no de llei perquè pensam
que és molt important tenir una amplitud de mires, pensam que
és molt important donar un suport al que passa a nivell
internacional com també ho hauria de ser...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Morell, perdoni que la talli, però li agrairia que parlàs
només de la proposició que tractam.

LA SRA. MORELL I CUART:

Ja anava directament a la proposició no de llei sobre, em
referesc a nivell internacional com és aquest àmbit de llei
internacional, al fet que és l’ONU la que du a terme aquest
procediment.

L’inici la veritat és que sí que considerem, Sr. Llauger, que
la societat civil moltes vegades, o de vegades, va per davant de
la societat institucional i va ser la que fa molts d’anys va
començar aquesta lluita que pensam que és molt justa i junt amb
altres organitzacions no governamentals ja des de l’any 97 i
2003 i 2006 han fet una gran campanya per conscienciar
sobretot als grans països perquè aquest tractat començàs a
caminar. És un tractat complicat que suposam que serà aprovat
no a curt termini, hi ha moltíssims de procediments i passes
perquè la majoria dels països, per no dir tots els països, s’hi
adhereixin i tenim o pensam que hi ha moltes coses a favor ja
que ha rebut el suport del Consell, per exemple, de la Unió
Europea, de la Comunitat Econòmica d’Estats d’Àfrica
Occidental; té el suport de països tan importants com poden ser
el Regne Unit, França i Alemanya que, a més són,
paradoxalment, tres dels sis màxims productors d’armament; té
el suport de Brasil, d’Ucraïna, de Bulgària que també són
importants exportadors, però també té el suport, entre ells,
d’Espanya, que és també el que a nosaltres ens interessa perquè
és on podem tenir qualque cosa a dir.

Espanya ja l’any 97 va presentar una proposició no de llei al
Congrés on s’instava el Govern perquè es publicassin les dades
d’exportacions. Al 2006 ja el Consell de Ministre va posar
endavant un projecte de llei perquè es fes una llei interior de
comerç de control d’armes, que ja tenim aquí a Espanya que és
la Llei 53/2007, que té a penes tres mesos de vigor aquí a
Espanya, que encara necessita una transposició i un
desenvolupament reglamentari, precisament perquè no
succeeixin aquests fets que precisament avui a un diari surten
que aquí a Palma tenim, pel que es veu, una persona que venia
armes d’una forma indiscriminada i, a més, tenia tot un arsenal
cosa molt preocupant que ens pugui passar a la nostra comunitat
i que creim que aquesta llei a més de fer un desenvolupament
que és molt necessari pugui controlar, efectivament.

El que realment ha passat també els darrers anys a Espanya
és una paradoxa perquè sabem que el nostre país també ven
material de defensa amb més de 845 milions d’euros que és una
xifra molt elevada i és l’octau país en lloc d’exportadors.
Espanya també ven a Israel, Pakistan, Veneçuela i al Marroc i
això no té cap inconvenient si aquesta venda es fa amb un
control exhaustiu, es fa amb un control d’on va dirigit, a quin
tipus de governs, amb quin tipus de seguretat i tota una sèrie de
controls de documents, bé una llei molt extensa que pensam
que, fins i tot, hauria de ser més desenvolupada amb un
reglament perquè no hi hagi cap buit que pugui deixar qualque
possibilitat que grups terroristes puguin emprar de forma
fraudulenta aquest tipus d’armament.

El Sr. Zapatero fins i tot s’ha posicionat a favor públicament
de fer aquest tractat internacional que arribi a l’ONU, tot i que
sigui uns dels països que ven armes, per exemple, al Marroc,
cosa que és un poc contradictòria, però pensam que és una passa
molt important aquest tractat internacional, que té alguns
entrebancs com són països importants que encara no estan a
favor, però pensam que és molt important que es faci. Creim
que des del nostre humil parlament autonòmic també hem de dir
el que pensam; ens hem d’adherir a aquest moviment que és
molt important; els drets humans és el més bàsic i el més
important que entre tots hem de voler defensar i per aquesta raó
volem donar suport a aquesta proposició no de llei en tots els
seus termes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morell. Vol fer l’ús de la paraula el grup
proposant? Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Agrair als grups, en primer lloc, el
suport a la proposició no de llei. Bé, un comentari molt breu és
que hem hagut de superar la temptació d’utilitzar el torn de
paraula per referir-nos a la PNL anterior, som els altres perquè
la darrera paraula l’ha tenguda el Partit Popular i és que ha
deixat dites moltes coses que als altres ens hauria agradat haver
de contestar, hem estat nosaltres, per tant, nosaltres hem estat
els que hem hagut de superar la temptació d’aprofitar la
proposició no de llei per parlar del punt anterior i no ho hem fet.

En tot cas em centraré en la proposició no de llei en qüestió.
Un comentari només, una mica al fil del que deia la representant
del Partit Popular sobre el paper una mica ambivalent
d’Espanya.

Jo estic d’acord, bàsicament, que ha sortit molt en el debat
el paper d’Espanya en aquesta qüestió i s’ha dit que Espanya ja
ha aprovat una llei de control d’armes, efectivament ha aprovat
una llei de control d’armes, però és una llei que segons aquestes
ONG que duen a terme aquestes campanyes deixa molts de
forats pel que fa a la transparència i al control. Espanya és
present en aquest grup d’experts, Espanya s’ha manifestat a
favor d’aquest tractat internacional i tot això sembla que
Espanya té un paper de lideratge internacional amb les posicions
més avançades. Jo crec que el paper del Govern espanyol
efectivament és molt més ambivalent i no tan benèvol i no tan
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idílAlic. Espanya ocupa un lloc important en el rànquing mundial
de països productors i països exportadors d’armes, per tant,
tampoc no és purament una potència pacifista, per dir-ho així,
i Espanya amb la seva política actual de venda d’armes a països
com a Israel o com a Marroc, com ja s’ha citat, fa una cosa
contradictòria amb que hauria d’intentar evitar un tractat com
aquest. 

Nosaltres entenem, el grup que jo represent entenem que,
per exemple, vendre armes o transferir armes a Marroc o a
Israel no és complir amb aquest principi de no transferir
armament a aquells països que les puguin usar per violació dels
drets humans o per inestabilitat, o que poden causar inestabilitat
regional, per tant, jo em posaria en guàrdia davant de qualsevol
posició de complaença sobre el paper d’Espanya. 

En qualsevol cas el que aprovam avui és instar el Govern
espanyol que impulsi aquest tractat, que es manifesti a favor,
que treballi per fer-ho efectiu i esperem que això sigui el nostre
petit granet d’arena que pugui fer aquest parlament a fi que això
sigui possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Entenc per les intervencions que
donam per assentiment aprovada aquesta proposició RGE núm.
3962/08.

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

Bones tardes.
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