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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, es demanaria
si es produeixen substitucions.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Miquel Àngel Llauger.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Josep Carretero substitueix Xisco Dalmau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, gràcies.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6804/08, presentada
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a crims internacionals als Grans Llacs d'Àfrica.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en la
Proposició no de llei RGE núm. 6804/08, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, sobre els crims
internacionals als Grans Llacs d’Àfrica. Per defensar la
proposició no de llei intervé l’Hble. Sr. Alorda, per un temps de
deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En bona mesura crec que el text de
la moció em disculparà de no haver de fer una gran intervenció
perquè hem introduït els elements que trobàvem necessaris per
donar suport a una tasca que s’ha fet des de Mallorca, per
perseguir els crims internacionals als Grans Llacs d’Àfrica, per
tant una petita bona notícia dins aquell gran drama que va
suposar la mort, segons les fonts, entre 800.000 i 1 milió de
persones en aquella gran massacre tremenda que es va produir
en els Grans Llacs.

A partir d’aquell moment hi ha hagut una gent que no s’ha
resignat que quedàs impune tot aquell desordre i aquell delicte
de genocidi, terrorisme i de crims contra la humanitat que es
produïren i, més enllà de la investigació internacional que està
ja tramitant el Tribunal Penal Internacional per Rwanda, s’ha
volgut arribar a tots aquells crims que havien quedat al marge,
a tot aquell extermini sistemàtic que es va produir entre 1990 i
l’any 2000, especialment contra l’ètnia hutu, on es pretenia fer
una neteja ètnica de la tribu majoritària a Rwanda.

Aquestes tortures i crims a gran escala de la població civil
havia quedat en bona mesura, ja dic, coberta per la legalitat
internacional des del moment que va arribar al poder el nou
equip, amb el president Paul Kagame al capdavant, i tots els
crims del Front Patriòtic Rwandès havien quedat sense
persecució. En aquest cas, amb motiu de les nou víctimes
espanyoles i cooperants s’ha pogut reobrir el cas contra
rwandesos i congolesos, tant pel tema de la massacre com pel
pillatge a gran escala i de forma sistemàtica, per tant per al
supòsit de crims contra la humanitat.

La gran notícia ha estat que en el mes de febrer d’enguany
el Jutge de l’Audiència Nacional, Fernando Andreu, ha conclòs
una primera fase investigadora en relació amb la querella que
s’havia presentat ja tres anys abans pel Fòrum internacional per
a la veritat i la justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs, que és un
fòrum internacional que fomenten dues ONG mallorquines, la
Fundació de S’Olivar i Drets Humans de Mallorca, i que, per
tant, ha suposat, malgrat el plet acaba de començar en aquest
sentit, un ordre de recerca i captura de quaranta militars, de
quaranta alts càrrecs de la cúpula politicomilitar de l’actual
govern de Rwanda. Jo crec que la gran novetat és que s’està
actuant contra un govern en funcions, un govern que està en
aquest moment en exercici; hi ha persones implicades que són
els representants del país a Nacions Unides o que tenen distintes
tasques diplomàtiques, però només el president Paul Kagame,
que al cap i a la fi era el gran, naturalment, responsable màxim
de tota aquella operació, està exempt per impunitat diplomàtica,
però, immunitat en aquest cas, perdonin, com a cap d’estat, però
sí que la resta de processats podran ser extradits i jutjats a
Espanya.

Aquesta novetat jo diria que dins la jurisprudència
internacional és que l’Estat espanyol hagi agafat aquest
protagonisme per la tasca dels seus jutges és una gran notícia
per a tots aquells crims que s’han produït i han quedat sense
resposta internacional i per tant creim que, des de les Illes
Balears, seria bo no mirar-ho amb indiferència, no, senzillament
veure-ho com a una notícia que ha sortit publicada, sinó que
donar-hi un suport explícit. És per això que presentam aquesta
proposta al Parlament de les Illes Balears, perquè davant aquests
fets doni suport, aplaudeixi la iniciativa de les entitats
mallorquines Fundació de S’Olivar i els Drets Humans de
Mallorca en aquest fòrum i a aquestes iniciatives que han dut a
terme judicials.

Creim que aquest suport institucional pot tenir unes
repercussions de credibilitat d’aquesta tasca; és evident que el
judici s’ha de fer amb totes les garanties i des del màxim
respecte a la presumpció d’innocència i a tots els drets que dóna
un judici penal, però crec que també és bo que davant aquella
situació tan catastròfrica que es va produir hi hagi un acord
valent per part d’aquest Parlament.

Per tant, el primer punt és estrictament que sigui el propi
Parlament qui expressi el suport a aquesta iniciativa, a la
iniciativa que es produeixi el judici, evidentment després seran
les pròpies incidències judicials les que duran a un resultat o
altre, la massacre va ser produïda, això és incontestable,
desgraciadament.

I també el segon punt apunta que el Govern de les Illes
Balears, que té sempre uns mecanismes més factibles, més
executius, doni suport a aquesta tasca del fòrum internacional.
Sabem que ja hi ha hagut una colAlaboració per part del Govern
a aquesta tasca i qualsevol suport que puguin tenir des de les
ONG en aquesta línia de depurar responsabilitats internacionals
a uns crims de lesa humanitat crec que mereix el suport del
nostre govern.
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Per tant, confiem amb un suport d’aquesta Comissió de
Drets Humans, per unanimitat, i jo els animaria que li donin
suport i a qualsevol iniciativa en aquest sentit que puguem fer
mentre duri el plet crec que serà ben rebuda.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula l’Hble. Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, és evident que aquest
desgraciat conflicte militar dels anys, sobretot la dècada del
noranta, varen ser durs, tota una sèrie d’abusos que són trists;
que actualment, com s’ha dit, estan investigats pel Tribunal
Penal Internacional que s’ha obert. El Fòrum internacional per
a la veritat i la justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs, com s’ha dit,
va presentar a l’Audiència Nacional una querella contra els
crims ocorreguts a Rwanda, entre el 99 i el 2000; a partir
d’aquesta querella creim que és important constatar que el jutge
de l’Audiència Nacional dicta una ordre d’arrest internacional
pels delictes de genocidi ...

(Paraules de la intervenció inintelAligibles a causa del
micro)

... cúpula politicomilitar del Govern de Rwanda.

Des d’Unió Mallorquina, i avui ho dèiem en el Ple per a un
altre cas, creim que hem de ser respectuosos i no hem
d’interferir en la labor que està duent a terme el Poder Judicial,
encara que és evident, i ho volem deixar claríssim, que
reprovam les actuacions que desgraciadament varen ocórrer a la
República de Rwanda; és a dir, no passaríem a parlar del tema
de l’exposició de motius perquè en certa manera ens immiscim
dins les decisions judicials, de si han de processar o no han de
processar, això són temes judicials; el que sí volem deixar clar
és que votarem la proposta, perquè és un suport moral que
associacions com Fòrum internacional per a la veritat i la
justícia es mereixen per part de tota la institució democràtica
suport i podem encoratjar la tasca que fan aquest tipus
d’organitzacions de cooperació, que és cabdal per protegir els
drets humans que qualsevol persona ha de gaudir i per dur la
pau a aquest continent que tant ho necessita, que és Àfrica
Central.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Lladó.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, vull dir que el Grup Parlamentari Socialista donarà
tot el seu suport a aquesta proposició no de llei presentada pel
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, per donar
suport a la tasca del Fòrum internacional per a la veritat i la

justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs. Una vegada més ens trobam
en aquesta comissió davant termes com genocidi, crims contra
la humanitat o crims de guerra, uns termes que van en contra de
l’article tercer de la Declaració de Drets Humans quan diu que
tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la
seva persona, uns drets que, com ja s’ha dit, varen ser coartats
a Rwanda entre els anys 1990 i 1994, uns drets que, per altra
banda, ja havien estat violats amb molta antelació a la zona dels
Grans Llacs d’Àfrica.

I ara, si em permeteu, faré una miqueta d’història per
justificar encara més el suport que se li ha de donar, ja que la
violència a la zona dels Grans Llacs es remunta a l’any 1899, en
què la zona es va convertir en un protectorat alemany i així ho
va ser fins al 1916. Posteriorment, el 1922, la zona fou posada
sota comandament belga per la Societat de les Nacions, i el
1946 sota l’administració fiduciària de les Nacions Unides. El
1962, la República de Rwanda proclama la seva independència,
amb una població formada per un 80% de població hutu, un
16% de tutsis i la resta tua.

Durant el procés d’independència hem de destacar la
interferència de Bèlgica que començaren a entregar el poder a
la majoria hutu, produint-se els primers moviments de refugiats
tutsis cap a Uganda. El 1963, els tutsis emigrats s’organitzen i
tornen a Rwanda, on varen ser detinguts a la frontera, així
comencen les primeres detencions i massacres, uns crims que
quedaren impunes.

El 1990, els tutsis, organitzats en el Front Patriòtic Rwandès,
tornen des d’Uganda i tenen lloc noves matances, destacant
especialment el 1994 en què els elements més radicals del
Govern començaren una massacre sistematitzada de pobladors
d’origen tutsi. En poques setmanes es calcula que varen morir
entre mig milió i un milió de persones.

A finals del 1996 es produí una nova crisi humanitària de
gran envergadura en els camps de refugiats rwandesos al Zaire
i és en aquest moment que el Consell de Seguretat de l’ONU, en
un àmbit purament teòric, es demanà si estaven en el terreny del
genocidi, un terme que havia estat definit per l’Assemblea
General de l’ONU l’any 1948 com a qualsevol dels actes
comesos amb el propòsit de destruir totalment o parcialment un
grup nacional, ètnic, racial o religiós. Estam parlant d’uns fets
molt recents.

Continuant aquest repàs històric, davant el Consell de
Seguretat l’ambaixador de Rwanda, és a dir, el representant del
país on s’estava produint el genocidi, va convèncer els països no
membres que es tractava d’un simple assumpte intern, tot això
amb el silenci i la indiferència dels països membres. Només
quatre països demanaren sense èxit definir les massacres de
Rwanda com a genocidi, i aquests països varen ser Espanya, la
República Txeca, Nova Zelanda i Argentina. Pocs dies després
es completava el genocidi a Rwanda, sense dubte el fet més
traumàtic de la dècada dels noranta pel que fa al Consell de
Seguretat, en aquest moment ja eren més de 4 milions de morts.
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Una situació vertaderament atípica a un moment en què la
comunitat internacional estava activament involucrada en la
resolució de conflictes a distintes regions del món. De forma
paradoxal aquest conflicte reforçà les consciències dels estats
occidentals en el criteri de què les violacions sistemàtiques dels
drets humans dins un estat s’havien convertit en una causa de
ruptura de la pau i la seguretat internacional. Com podeu veure,
m’agradaria en aquests moments fer una classe d’història i fins
i tot d’educació per a la ciutadania, però som conscient que no
tenc temps i a més també sé que les senyores i els senyors
diputats sí que en tenen de memòria històrica.

Anem, per tant, als fets que ens ocupen; abans he dit que
havia estat un fet traumàtic per al Consell de Seguretat i no he
volgut dir indiferència, ni tampoc no he volgut esmentar la
paràlisi dels Estats Units davant els fets, termes que segurament
serien més adequats, el que sí sabem és l’important paper
desenvolupat per les organitzacions no governamentals i per les
tortures físiques i morals que patiren aquests membres. Com ja
s’ha dit, al president Kagame se l’hi imputa maltractament,
violació d’unitats sanitàries, atacs al patrimoni i crims comesos
contra la població civil i cooperant. Nou varen ser els ciutadans
espanyols en tasques humanitàries que varen cruelment
assassinats, motiu pel qual el Jutge de l’Audiència Nacional,
Fernando Andreu, ha dictaminat una ordre d’arrestament
internacional contra quaranta responsables del Front Patriòtic
Rwandès per la seva responsabilitat. Aquesta querella va ser
presentada per diverses organitzacions des de drets humans, tant
espanyols com estrangers, lligats al Fòrum internacional per a
la veritat i la justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs, amb un paper
fonamental per part de la Fundació S’Olivar i Drets Humans de
Mallorca.

Per tant, el Grup Parlamentari Socialista vol donar tot el seu
suport, com he dit inicialment, a aquesta proposició no de llei,
ja que diàriament s’atempta contra els drets i no podem
romandre indiferents, aquesta postura ja s’ha adoptat moltes
vegades al llarg de la història i són molts els milions de
persones que han mort, no podem esperar altres catorze anys
com s’ha esperat en aquest cas.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Hace
sólo 150 años la aplicación de una justicia universal era un
sueño, tanto en su perspectiva de un tribunal global como en la
aplicación de un principio de justicia universal. Por parte de las
jurisdicciones nacionales, el enorme esfuerzo colectivo
realizado en el pasado siglo va convirtiendo ese sueño en
realidad poco a poco; el enjuiciamiento de crímenes que afectan
a toda la humanidad no sólo es importante para acabar con la
impunidad que han disfrutado históricamente los criminales
genocidas, criminales de lesa humanidad, criminales de guerra
y terroristas de estado que han masacrado, han subyugado a
pueblos enteros, en su mayor parte población civil inocente.

El pasado 6 de abril de 2005, el juez de la Audiencia
Nacional, Fernando Andreu, decidió dar un paso importante,
paso en esta misma línea que hemos dicho antes, dictó un auto
admitiendo a trámite la querella interpuesta por el Fórum
internacional por la verdad y la justicia en África de los Grandes
Lagos, contra 69 altos cargos del estado Ruandés, todos ellos
por sus crímenes de genocidio, crímenes de guerra, terrorismo
y tortura cometidos tanto en Ruanda como en la República
Democrática del Congo entre los años 1990 y 2002. En este
período han perdido la vida violentamente muchas personas
inocentes, los misioneros Joaquín Vallmajor, Isidro Escudo; los
maristas Fernando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Isla
y Fernando de la Fuente; tres miembros de la ONG Médicos del
Mundo, Flors Sirera, Manuel Madrazo y Luis Valtueña, entre
otros, han sido asesinados.

El juez Fernando Andreu es el encargado de esta
investigación que se ha abierto en base al principio de
competencia universal, como hemos dicho antes, previsto en la
leyes españolas y en los tratados internacionales. Las
declaraciones de la congresista Mackay y la publicación de tres
libros sobre este genocidio traen de nuevo a la actualidad un
conflicto que se ha cobrado más de 4 millones de vida y que no
siempre ha recibido la atención que se merece. La Generalitat
de Cataluña ha dado un paso al frente y ha sido el primer
gobierno autonómico que se ha personado en la causa abierta
por la Audiencia Nacional, contra 40 militares del ejército de
Ruanda; lo ha hecho en relación con el misionero de Figueres,
Joaquím Vallmajor, y la manresana de Médicos del Mundo
Flors Sirera, ambos asesinados por el Frente Patriótico Ruandés
en 1994 y 1997, respectivamente.

Es de gran importancia el apoyo institucional para que las
víctimas que supone el hecho de que la Generalitat se haya
personado en este tema. Los crímenes contra la humanidad nos
afectan, por supuesto, a todos, y por eso desde el Grupo
Parlamentario Popular daremos apoyo a estos acuerdos, como
no puede ser de otra manera.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Vol fer ús de la paraula el proposant,
Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc per donar les
gràcies a tots els grups, i crec que serà una empenta important
per a les ONG i per al Fòrum aquest suport institucional per part
del Parlament de les Illes Balears. Com ha recordat la Sra.
Pastor, el Parlament de Catalunya, a partir d’una instància del
Govern de la Generalitat, s’ha personat en el cas, a donar suport
sobretot al Fòrum, és a dir, crec que el lletrat segueix essent el
lletrat que havia posat en marxa el procés. Jo crec que el
Parlament de les Illes Balears també pot fer aquesta reflexió a
partir d’aquesta proposició no de llei, és ver que aquí l’element
addicional que hi havia que són ciutadans catalans alguns
d’aquests missioners, que no n’he fet esment però que realment
la seva mort, la tortura i el caràcter absolutament inhumà de
persecució i de poca estima per la vida humana del que es va
produir en aquells anys a Rwanda fa realment basarda, no? I
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realment aquesta gent que hi ha deixat la vida per intentar aturar
aquell genocidi mereix tot el nostre reconeixement i, com a
mínim, ara perseguir el seu assassinat.

Vull recordar que el Tribunal Penal Internacional és cert que
fa una tramitació important, probablement la més gran que té
amb caràcter civil, hi ha més de 400.000 civils que han de
respondre davant el Tribunal Penal Internacional, però que,
bàsicament, es parla o es jutja la massacre, com s’ha apuntat,
dels hutus als tutsis de l’any 1994 en el moment que fou
assassinat el president de Rwanda. El nou establishment sí que
havia quedat més al marge i nosaltres el que crec que hem de
defensar és que, hagi guanyat qui hagi guanyat, els crims de lesa
humanitat han de ser perseguits i el poder no pot significar
quedar-se’n al marge. Desgraciadament moltes massacres han
quedat impunes, però com a mínim de vegades s’han perseguit.
Quines? Aquelles en què ha guanyat el que les ha pogut
perseguir, jo crec que aquest és el missatge nou que s’apunta:
s’han de perseguir els crims que havien fet els perdedors, però
indiscutiblement també s’han de perseguir els crims dels que
han aconseguit el govern, quan es tracta no d’una guerra
normal, que ja les guerres per si són el que són, però és que en
aquest cas hi havia un element de neteja ètnica i de brutalitat
absolutament inacceptable.

Només una precisió, i agrair l’apunt històric que ens ha
donat la portaveu del PSOE, que crec que també ens ha ajudat
a centrar la situació; només apuntar un detall que segur que ella
compartirà amb mi, dur el problema en el moment del
protectorat alemany és una primera simplificació des del
moment que en el segle XVI, i amb tota la dificultat que això
representa, els tutsis arriben, des d’Etiòpia, agafen el poder, com
a minoria governen amb el protectorat alemany, governen tot el
temps, però primer com a independents, diguem-ho així, per
utilitzar una terminologia moderna, poc adequada probablement
a aquella situació; crea una situació davant el poble, el 80% de
població. No en parlem dels tuas, el pigmeus, que aquests sí que
són els pobladors intemporals de la zona, però que mai no han
fet un exercici de poder i que d’alguna manera comandaven els
hutus, diguem, quan entren els tutsis.

La nostra vocació, evidentment, supòs que de tots, és que
pugui haver-hi un govern democràtic en què l’element racial no
hagi d’impregnar aquestes condicions i no calguin neteges
ètniques, però reconèixer que tots els segles de domini d’una
minoria, que això exploti quan s’aconsegueix una democràcia,
també és un excés verbal probablement de quan s’aconsegueix
la independència en el 62, però que hi ha molt de ressentiment
de molts anys que una minoria estigui governant. Per
descomptat això no justifica en absolut els crims del 94 i tota la
persecució a què varen ser sotmesos els tutsis.

Donam suport a tota la responsabilitat que està duent aquella
massacre, és que és mal de fer concebre 800.000, 1 milió de
morts, tots els torturats, tota la violència en tan poc temps en
què es va produir aquella situació, però que em pareixia que
apuntar com el moment de l’inici el moment del protectorat
alemany quedava un poc coix. Sé cert que coincidim i que, per
tant, només volia fer aquesta precisió.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Ara procediria la votació, però entenc
que es pot aprovar per unanimitat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7693/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a drets dels
menors no acompanyats.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en la
Proposició no de llei RGE núm. 7693/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a drets dels menors no acompanyats.

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Proporcionar al niño una
protección especial ha sido anunciada en la Declaración de
Ginebra de 1924 sobre los derechos de los niños y la
declaración de los derechos del niño, adoptada en la asamblea
general de 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Pacto
internacional de derechos civiles y políticos en el artículo 23 y
24, en el Pacto internacional de derechos económicos, sociales
y culturales, en su artículo 10.

El niño necesita protección y cuidados especiales, en todos
los países del mundo hay niños que viven en condiciones
difíciles. Es necesario resaltar la importancia de la cooperación
internacional que sirve para mejorar las condiciones de vida de
los niños, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Por lo
tanto, debemos proteger a los menores no acompañados que
llegan a nuestro país, para ello es necesario que se llegue a
acuerdos con los países de procedencia, pero jamás
abandonarles o consentir que sean devueltos sin la consiguiente
garantía de protección y acogida digna.

Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que sólo un
retorno consensuado con el menor, con la familia y los servicios
sociales, con alternativas reales de inserción en sus lugares de
origen, pueden garantizar una verdadera protección y seguridad
al menor. Es necesario estudiar individualmente la realidad de
cada uno de los menores, su situación familiar y escuchar las
personas que trabajan y velan por los derechos de las personas
y de los niños, y para ello es necesario que estén informados de
cada situación y de cada decisión. Hay muchas quejas al
respecto y nosotros lo creemos imprescindible para poder llegar
a estos acuerdos.
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Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente proposición no de ley: El Parlamento de las
Islas Baleares insta al Gobierno de España a proteger a los
menores no acompañados que lleguen a nuestro país, abriendo
vías de acuerdo con los países de origen de donde proceden
estos menores y teniendo en cuenta las organizaciones no
gubernamentales que trabajan en el ámbito de la infancia de una
manera probada y reconocida.

El segundo punto es que el Parlamento de las Islas Baleares
insta al Gobierno de España a que los menores no acompañados
no sean expulsados a terceros países donde no tienen familiares,
ni cuentan tampoco con instituciones públicas que les tutelen,
incumpliendo así la Convención de los Derechos Humanos.

Éstas son las dos proposiciones que nos gustaría que hoy
salieran adelante en esta cámara.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Per part del Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina té la paraula l’Hble. Sr. Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Des de l’any
1990 a Espanya la referència a l’hora d’abordar la problemàtica
que afecta els menors de 18 anys és la Convenció de Drets dels
Infants, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions
Unides i, en conseqüència, tota la normativa estatal. Des d’un
punt de vista pràctic, els menors no acompanyats gaudeixen dels
mateixos drets, tutela i protecció que qualsevol altre menor. És
a dir, la distinció de menor no acompanyat o acompanyat no és
una distinció estrictament jurídica. El menor d’edat té la
mateixa tutela, els mateixos drets que té qualsevol menor d’edat
acompanyat o no, independentment de la seva nacionalitat i de
la forma d’entrada al territori espanyol.

En aquest sentit ja la Llei Orgànica del 96 de protecció
jurídica del menor, estén la seva aplicació a tots els menors que
es trobin en territori espanyol. En el cas dels menors
indocumentats, si hi hagués dubtes de la seva minoria d’edat, la
fiscalia disposa d’instruments i proves sanitàries per determinar
l’edat i si resultàs ser menor, posar-lo a disposició dels serveis
de protecció dels menors, o sigui cada un dels dubtes que hi
podia haver, tenen el seu instrument.

Per tant, els menors i possibles menors estrangers no
acompanyats tenen assegurada, des del moment de la seva
localització, la defensa dels seus drets per doble via, el Ministeri
Fiscal per una banda i les autoritats competents en matèria de
protecció de menors. Per tot això, des del Grup Parlamentari
d’Unió Mallorquina consideram que el que es demana a la
proposició no de llei presentada pel Grup Popular ja es
compleix per part del Govern d’Espanya. Tot i això, sabem que
la matèria i la casuística que afecta la protecció dels menors fa
que aquests serveis socials moltes vegades, ho sabem, hagin
d’estar permanentment complementats per accions i per
colAlaboracions de governs autonòmics i de cossos de seguretat
de l’Estat. Per això, per allò que hem dit, votarem en contra
perquè ja es compleix.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Certament, com s’ha apuntat, és un
tema delicat i molt important socialment el que ens planteja avui
el Partit Popular. Certament des de fa 15 anys estam en un
supòsit de creixement de menors immigrants sense referents
familiars, normalment no vénen acompanyats, de vegades
després de les pertinents investigacions, no es troba un familiar
al qual s’hagi de retornar aquest menor i, per tant, realment
provoca una situació personal de menor de desatenció, d’haver
intentat catapultar-se cap a occident, confiant que allà trobarà un
mena de vida millor . Per tant, és un repte social important.

Ara, dit això, la veritat és que quan es fa una demanda d’una
intervenció política, sembla que s’hauria de fer partint del
supòsit que alguna cosa no funciona, que el sistema no funciona
des del moment en què hi ha aquests supòsits, hi puc coincidir,
però que amb els ressorts que tenim s’actua en compliment de
la Convenció dels Drets de la Infància, a mi em sembla que és
així. Si la Sra. Pastor coneix casos en què no es produeixi, jo
crec que a partir d’aquí haurien de fer la denúncia pertinent i
faríem una reacció. En cas contrari, aprovar aquesta proposició
no de llei podria transmetre que nosaltres entenem que hi ha una
valoració dels drets humans, dels drets del menor, d’alguna
manera sistemàtica, o s’hauria de precisar com i que demanam
que deixi de tenir-se. 

Nosaltres no entenem que això es produeixi, o com a mínim
no tenim dades que això sigui així. El protocol del ministeri
marca clarament que tots aquells menors que no se sap qui és el
responsable familiar, allà on s’han de remetre, han de quedar a
Espanya i han de quedar, per tant, han de quedar dins centres de
menors acreditats. Per tant, en cap cas no se’ls expulsa a tercers
països. Si hi hagués qualque cas, ja dic..., de vegades la frontera
de la immigració, la celeritat amb què algun procediment es
produeix de vegades pot produir abusos i crec que la Comissió
de Drets Humans d’aquest parlament els ha d’avaluar, els ha
d’analitzar, però no amb una crítica vaga o abstracta, sinó amb
casos concrets, denunciats i que poguéssim d’alguna manera
analitzar. En cas contrari, en aquests moments hi ha uns 7.000
menors no acompanyats a l’Estat espanyol. 
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La veritat és que l’allau d’enguany no s’havia produït mai,
gairebé 700-800 menors a Canàries en un període realment molt
breu, afortunadament la magnitud ha baixat, tot i que continua
havent-hi aquest supòsit que era realment estrany trobar-se
menors sense familiars com a immigrants amb la intenció de
romandre. Això és així, i s’està reaccionant. Davant aquell punt
àlgid que es va produir a Canàries hi ha hagut alguns ressorts,
sempre es pot dir que insuficients, però en qualsevol cas s’ha
reaccionant. Des del Govern de les Illes Balears també es va
aportar una quota de solidaritat, d’assumir alguns d’aquests
menors. Tots som conscients que no és una solució satisfactòria
ni feliç, al final és una situació realment dramàtica. Però com a
mínim s’hi dóna cobertura des del compliment de la Convenció
dels Drets de la Infància.

Aquesta és la idea que nosaltres tenim, des de la informació
tal vegada limitada perquè és una competència exclusivament
estatal i de vegades falten els ressorts de comunicació i
d’informació amb la Delegació del Govern sobre aquest tipus de
pràctiques i d’actuacions respecte dels protocols, després la gent
que és assignada als centres illencs, evidentment la competència
és autonòmica i l’exerceix la conselleria, que ha fet un esforç
també davant aquesta nova problemàtica que ha sorgit. 

Si des del Grup Popular es denuncien casos concrets
d’expulsió a tercers països de nins no acompanyats, crec que els
hem d’estudiar i hem de veure què passa. En cas contrari,
demanar a l’Estat espanyol que compleixi uns drets dels
menors, recollits en el dret internacional ens sembla
improcedent en aquest moment i per això no li donaríem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
La diputada del Grup Popular ha introduït en aquesta ocasió una
matèria no gens fàcil, com és la situació dels menors estrangers
que arriben a Espanya no documentats. La proposició no de llei
proposa que el Parlament insti l’Estat espanyol a protegir
aquests menors, obrint vies d’acord amb els països d’origen,
tenint en compte les ONG. I també que aquests menors no
siguin expulsats a tercers països on no tenen familiars, o no
comptin amb institucions públiques que els tutelin, incomplint,
per tant, la Convenció dels Drets de la Infància.

Exposat d’aquesta manera, difícilment podríem votar en
contra de la proposta, però com hem assenyalat, el tema és prou
difícil com per no merèixer uns comentaris previs i analitzar
acuradament el nostre sentit del vot. L’article 35.3 de la Llei
d’estrangeria regula l’actuació de l’administració amb els
menors estrangers que arriben al nostre país no acompanyats.
Així mateix existeix un protocol de 14 de novembre de 2005
prou ample i que assenyala les institucions i els organismes
responsables per a cada una de les accions a realitzar i que en
resum són: en primer lloc determinar l’edat, en el cas que no
sigui molt evident que són menors; després fer la declaració de
desempara; i finalment resoldre amb l’informe previ dels serveis

de protecció de menors, que són competència de les comunitats
autònomes la repatriació al seu país o allà on es trobin els seus
familiars, o bé la seva permanència a Espanya. Mentre es troben
al nostre país, la guarda i la tutela corresponen a les comunitats
autònomes. 

Aquest procés no és gens fàcil i ràpid, però en cap cas no és
possible expulsar els menors a tercers països on no tenen
familiars o institucions públiques que els tutelin. Per tant,
evidentment votarem en contra d’aquest punt, que dóna a
entendre que el Govern d’Espanya podria incórrer en accions
semblants, si la diputada ens en pot donar algun exemple. En tot
cas coneixem algun informe d’ONG, com Human Rights
Watch, que va posar en solfa moltes situacions de la Junta
d’Andalusia, però que han estat absolutament desacreditades en
aquest cas.

Quant el primer punt, el nostre país ja està fent esforços per
aprovar convenis de repatriació amb tercers països, prova d’això
és el recentment signat amb el Marroc, el mes de març del 2008
i també amb el Senegal. Però el Govern de l’Estat no es queda
aquí i realitza també accions d’estalonament per millorar les
condicions d’acollida i allotjament dels menors i també, amb
caràcter preventiu, en els països d’origen, mitjançant programes
de cooperació i desenvolupament perquè no se n’hagin d’anar
de casa seva a cercar una vida millor, per a ells i per a les seves
famílies, a més, també informant dels riscos d’aquells que
pretenen entrar de manera ilAlegal a Europa. És a dir, per
aquestes circumstàncies també votarem en contra d’aquest punt
perquè és pública i notòria aquesta situació i s’ha vist reflectida
en la premsa en nombroses ocasions, que l’Estat espanyol està
actuant també en aquest sentit.

Com hem dit al principi, senyores i senyors diputats, aquest
no és un tema intranscendent. Actualment arriben molts de
menors en aquestes circumstàncies, en molts de casos perquè la
majoria d’edat en els seus països no és la mateixa que en els
nostres. Les comunitats autònomes, que com hem dit són
competents en la protecció dels menors i no hauríem de recordar
aquí que els menors estrangers no acompanyats tenen els
mateixos drets, tutela i protecció que els nacionals, es veuen
desbordades i amb moltes dificultats per donar als menors la
protecció deguda, no únicament per mandat de la llei, sinó
també per solidaritat i per responsabilitat. 

Per altra banda, no sempre la repatriació al seu lloc d’origen
i a la seva família, significa protegir els interessos dels menors,
atès que una altra qüestió molt important a tenir en compte és la
situació d’aquells menors obligats a fugir del seu país d’origen
i que han de demanar asil. En tot cas, els drets dels menors han
de ser protegits i l’Estat ha de procedir a la reunificació familiar,
únicament després de valorar i constatar que açò ha de redundar
en aquest interès superior del menor i no ha de comportar cap
risc per al seu benestar.
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És per aquest motiu que pensam que el sentit de la
proposició no de llei que ha presentat la Sra. Pastor no és
l’adequat i enlloc de referir-se a qüestions que ja s’estan
realitzant o que no es realitzen, com aquesta d’enviar menors a
tercers països, s’hauria d’haver centrat en el problema real i que
és el de les comunitats autònomes i també els ajuntaments, no
ho podem oblidar, per fer front a la important arribada de
menors no acompanyats al nostre país. En definitiva, per
proposar accions positives i reals en la protecció dels menors no
acompanyats en el nostre país.

En aquests moments hi ha gairebé, segons les meves
notícies, 3.500 fillets, el Sr. Alorda ha dit 7.000, no ho sé, en
aquesta situació. Però el que sí és real és que m’hi ha uns 1.200
únicament a les Illes Canàries. És per aquesta raó que a la
darrera reunió de la Conferència Sectorial d’Immigració,
aquella comunitat autònoma va demanar la solidaritat de les
altres per fer-se càrrec d’uns 200, ja havia passat altres vegades.
La comunitat autònoma de les Illes Balears va ser una de les que
es va mostrar interessada i ha proposat un pla d’acollida dels
menors amb famílies de la seva nacionalitat més propera. Per
aquest motiu s’ha arribat a acords amb associacions de
senelegalesos i malinesos. Açò és una acció positiva. I no
obstant açò, la competència de les comunitats autònomes en la
protecció de menors, l’administració de l’Estat tal com hem dit
abans, no queda al marge de la seva responsabilitat i hi
colAlabora, especialment amb les Illes Canàries en el programa
especial per al trasllat i atenció als menors arribats a aquelles
illes a altres comunitats autònomes.

Així mateix, aquest any s’ha prorrogat el protocol d’acció
que va ser signat el mes d’agost del 2005 entre el Ministeri de
Treball i Immigració i la Conselleria d’Afers Socials, Promoció
i Immigració. El pla d’acció del qual recull també l’atenció als
menors estrangers no acompanyats, desplaçats des de les Illes
Canàries. L’Estat finança amb més de 200.000 euros aquest
acolliment. Aquesta també és una acció positiva.

En conseqüència, i tal com hem avançat, el nostre grup
votarà en contra de les propostes del Partit Popular. Gràcies,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Vol fer ús de la paraula Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Quiero recordar aquí que el primer
plan de acogida lo hizo el Gobierno del Partido Popular, siendo
esta diputada consejera de Inmigración y Cooperación. Está
bien que se recuerde este tema, pero vamos, tenemos la
experiencia y sabemos de lo que se trata.

Yo solamente les quiero recordar que la protección de los
menores por parte de las administraciones competentes que son
garantía de su seguridad debe hacerse bajo una real igualdad de
trato entre los menores nacionales y extranjeros, respetando
siempre al menor y sus derechos fundamentales. Hay muchas
organizaciones que están denunciando día tras día que no se está
haciendo correctamente. Entre esos derechos está el de tener
una asistencia letrada y un derecho de respuesta equitativa. 

Desde el Grupo Parlamentario Popular rechazamos
cualquier tipo de repatriación sin las necesarias garantías que
puedan vulnerar los derechos humanos. Yo creo que vale más
poner antes el remedio que la enfermedad. Hay muchas
organizaciones que no están de acuerdo en que esos acuerdos
que se están llevando a cabo con Marruecos y que supone que
pueda haber centros a donde se llevarán a menores que no son
marroquíes, que no son del mismo lugar donde se les quiere
“proteger”. Por eso no podemos entender el rechazo a esta
proposición que lo único que pretende es que se respeten esas
garantías y no podemos simplemente, por ese afán de rechazar
todo lo que venga desde el Grupo Popular. Yo creo que no
perdemos nada y contar con garantías es importante en este
tema.

Nuestra responsabilidad está en defender los derechos de las
personas y sobre todo si de lo que se trata es de niños y niñas.
Por todo esto nosotros no tendremos una actitud hipócrita en
este tema. Lamentamos las declaraciones de las autoridades
públicas que omiten la condición de menor, incluso lanzan
mensajes que contradicen al propio marco jurídico. Se está
comprobando de que eso hoy en día es así. 

Mantenemos la necesidad de un estudio individualizado, que
se determine con claridad de cuántos menores hablamos. Nos
oponemos a la construcción de centros indiscriminados en
terceros países, sin las necesarias garantías y ajenos a los países
de procedencia. Pedimos que se exija a los países de donde
proceden los menores no acompañados que la infancia pueda
tener en ellos un futuro esperanzador. Que se pongan en marcha
programas de promoción y prevención en los países emisores de
inmigración infantil. Contamos señoras y señores con personas
dedicadas en cuerpo y alma a esta labor y a las que se les está
escatimando información, solo hace falta mirar en internet para
ver que esto es así y hablar con las ONG.

Desde el Grupo Parlamentario Popular seguiremos en esta
comisión denunciando la violaciones de los derechos de las
personas allí donde se produzcan, no vamos a cesar en este
empeño, aunque se trate por parte de nuestras instituciones más
cercanas, en un ejercicio de responsabilidad, porque si estamos
aquí es para eso. Por lo tanto, me hubiera gustado que esta
proposición que no hiriera ninguna susceptibilidad ni equivale
a decir a nadie que no está haciendo las cosas bien, sino
prevenir que se hubiera aprobada. De todas maneras
muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Passam a la votació de la Proposició no
de llei 7593/08.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor 7, vots en contra 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

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

Bones tardes.
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