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LA SRA. PRESIDENTA:

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

1) Proposició no de llei RGE núm. 14009/09, presentada
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a denúncia de la detenció i judici en un tribunal
militar de set activistes sahrauís.

Bé, passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix
en la Proposició no de llei RGE núm. 14009/09, presentada pel
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa
a la denúncia de la detenció i del judici en un tribunal militar de
set activistes sahrauís.

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que el calendari
parlamentari molt ocupat en els mesos de novembre i desembre
i el fet que durant el gener no hi hagi sessions parlamentàries
ens duen al fet que una proposició no de llei referida a uns fets
del passat mes d’octubre i registrada dins el mateix d’octubre
arribi ara. En qualsevol cas conserva tota la vigència perquè
aquests set activistes que són els protagonistes de la denúncia
que avui volíem dur a aquest parlament continuen detinguts més
exactament continuen detinguts sis d’ells, una d’elles que és
dona ha estat alliberada gràcies a pressions internacionals i
també a causa del seu estat de salut, però en qualsevol cas sis
d’ells continuen en la mateixa situació que es descriu en aquesta
proposició no de llei.

Aquestes detencions nosaltres entenem que formen part
d’una espiral de repressió en què ha entrat el règim marroquí
contra els activistes sahrauís que defensen els drets humans, una
espiral de repressió que inclou l’assetjament continuat als
activistes i fets com la retirada dels passaports, detencions
arbitràries, judicis sense garanties, qualsevol tipus d’actuacions
arbitràries, tot davant una actitud per part d’aquests activistes
que sempre és de resistència pacífica. El règim marroquí actua
una mica amb l’objectiu d’esborrar qualsevol resta d’identitat
sahrauí o de resistència sahrauí davant l’ocupació ilAlegal des de
qualsevol consideració de dret internacional del territori de
l’antiga colònia espanyola al Sàhara Occidental.

Els fets en concret als quals es refereix aquesta proposició
no de llei, com deia, són que aquests set activistes, tots ells
dirigents de distintes organitzacions de defensa dels drets
humans, totes elles organitzacions dels territoris ocupats: El
Aaiún, Smara, varen fer un viatge als campaments de refugiats
a Tindouf i a la tornada varen ser detinguts a l’aeroport de
Casablanca, varen ser detinguts i varen ser portats davant un
jutge de Casablanca d’on és l’aeroport on se’ls havia detingut
on el jutge es va declarar incompetent perquè va dir que allò
havia de ser jutjat per un tribunal militar, aleshores varen ser
conduït a un tribunal militar on se’ls van formulat càrrecs ni
més ni menys que de colAlaboració amb l’enemic i d’atemptar
contra la seguretat de l’estat. Poc després varen ser traslladats
a la famosa o tristament famosa presó de Salé, dic tristament

famosa perquè és un presó on van a parar molts d’activistes
sahrauís que són sotmesos a aquesta repressió, on encara ara
estan a l’espera que tengui lloc el judici.

La situació és molt greu i molt preocupant perquè les penes
que la legislació marroquina preveu per a aquests delictes de
colAlaboració amb l’enemic i d’atemptar contra la seguretat de
l’Estat poden arribar fins i tot a la pena de mort. Lògicament
hem d’esperar que no s’arribi a aquest cas extrem, però el
simple fet d’una pena de molts d’anys de presó pel fet d’haver
viatjat al campament de refugiats seria una cosa absolutament
injustificable, desproporcionada i arbitrària. Aquestes
detencions han donat lloc a una intensa campanya internacional,
també a Palma hem conegut que hi ha hagut concentracions i
manifestacions i més encara quan la qüestió de la situació dels
defensors dels drets humans sahrauís ha estat molt més
coneguda i ha tengut molt més ressò amb motiu de la vaga de
fam i de la retenció de l’activista Aminetur Haidar a l’aeroport
de Lanzarote.

Per tant, l’objectiu de la proposició no de llei és simplement
que el Parlament de les Illes Balears mostri el seu rebuig ferm
per aquesta detenció i per aquest empresonament d’aquests set
ciutadans sahrauís, hi hauria un petit canvi possible com que ara
no estan tots set detinguts sinó que ja només n’hi ha sis, passar
a dir “sis”, però jo crec que és millor deixar-ho així perquè en
el seu moment els que varen ser detinguts varen ser set, els que
han estat durant molt de temps a Salé esperant aquest judici han
estat set i amb qui s’ha comès una injustícia han estat amb els
set. Per tant, mostram el rebuig per aquesta detenció i exigim la
immediata posada en llibertat d’aquestes persones que tal com
diu el text de l’acord que proposam només poden ser
considerades com a presos de consciència en la línia d’allò que
considera Amnistia Internacional un pres de consciència que és
una persona que està presa sense haver comès cap altre delicte
que el delicte d’opinió o d’expressió de posicions polítiques,
perquè tots aquests activistes de què parlam sempre fan
resistència pacífica i el seu delicte sol ser del tipus de fer unes
declaracions, acudir a una manifestació o dur una bandera, coses
d’aquest tipus.

Hi ha un segon punt de l’acord que proposa que el Parlament
mostri el seu rebuig pel fet que siguin jutjats per un tribunal
militar, que això és un fet insòlit i és un fet que hem de
considerar dins aquesta intensificació de l’espiral de la repressió
marroquina, i rebutjar que una actitud com és l’expressió d’una
idea política, com la reivindicació del dret de
l’autodeterminació, pugui ser qualificada com un delicte de
traïció o un delicte de colAlaboració amb l’enemic.

Després d’aquests dos punts que fan referència als set
activistes n’hi ha un de més genèric que té a veure amb la
MINURSO. La MINURSO és la missió de Nacions Unides per
al Sàhara Occidental, que és una missió molt antiga de fa molts
d’anys, que va ser creada amb el mandat teòric d’afavorir el
compliment del Pla de pau de les Nacions Unides per al Sàhara
Occidental i d’organitzar el referèndum. En definitiva, la missió
de la MINURSO era organitzar el referèndum i verificar el
compliment del Pla de pau. Ara que en el referèndum sembla
que ningú no hi pensa i que està aparcat pel bloqueig marroquí
sine die la MINURSO pràcticament són uns efectius de Nacions
Unides que tant en els campaments de refugiats com en els
territoris ocupats passen el dia desenfeinats, per dir-ho així,
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perquè no hi ha pla de pau per complir ni hi ha referèndum per
organitzar.

El més greu, però és que aquesta repressió dels activistes
sahrauís en els territoris ocupats té lloc davant els nassos, per
dir-ho així, dels cotxes i dels efectius de la MINURSO. Per tant,
hi ha una petició que tot el moviment de solidaritat amb el poble
sahrauí ha formulat recentment que el mandat que fa Nacions
Unides per a MINURSO inclogui una garantia dels drets
humans o inclogui la vigilància del respecte als drets humans.
D’aquí ve la proposta del punt tercer, que el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern i la Nació Europea perquè defensin
aquesta posició, defensin que el mandat de Nacions Unides, el
mandat de la missió a MINURSO inclogui la garantia o inclogui
la protecció del drets humans que seria una passa molt positiva
de cara a millorar la situació dels drets humans al Sàhara
ocupat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Mixt? No
intervé. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Demanam la paraula per dir que
donam suport a la proposició plantejada pel BLOC de Mallorca-
PSM i Verds i únicament fer una sèrie de referències. Com bé
deia el portaveu Llauger és un tema que continua sent de
màxima actualitat, de màxima actualitat pel que ha exposat ell
i perquè aquest cap de setmana o la setmana passada vàrem
estar davant la cimera europea amb Marroc pel tema de
plantejar el tracte preferent de la Unió Europea respecte del
regne de Marroc. És important que davant aquesta situació de
tracte preferent que vol Marroc, que es planteja davant l’opinió
pública internacional i europea com un país dels més avançats
en drets humans dins Àfrica i el Magrib, es posin de relleu
qüestions com les que avui hem duit aquí per part del BLOC.

Hi havia un llibre que crec que és de plena actualitat que es
titulava “Notre ami, le roi” que posava de manifest tant les
presons de Salé, de Kenitra, els maltractaments i les tortures que
s’han realitzat als sahrauís. Per tant, aquest acostament cap a
Europa només és possible quan s’arribi a una solució del
conflicte dels drets humans que hi ha al Marroc i dins el país per
descolonitzar que és el Sàhara Occidental. Volia posar un altre
vessant del que és l’actualitat d’aquesta qüestió perquè mentre
es planteja un país modernitzat estan bé proposicions a aquest
parlament i a altres dins l’Estat espanyol de les característiques
de demanar l’alliberament d’activistes sahrauís que únicament,
com bé ha expressat el portaveu que m’ha precedit, són presos
de consciència, i el que és més important i per això crec que és
un fet molt rellevant el punt tercer de la proposició és que
parlam de presos de consciència a un país que està per
descolonitzar. 

Per tant, és una contradicció en si mateixa aquesta qüestió,
podria haver presos de consciència a qualsevol país amb una
sobirania, però no és aquest el cas, parlam d’un país o d’un
possible país pendent de descolonitzar per Nacions Unides, per
tant hauria de ser molt més exigent la comunitat internacional
davant aquestes qüestions i no hi hauria d’haver si es vol
garantir un procés de descolonització just com va ser a Timor,
per exemple, és a dir que la gent no pugui expressar que pertany
al Frente Polisario, que seria una garantia més de l’exercici del
dret d’autodeterminació i d’autodeterminar-se cada un dels
sahrauís.

Pens que és important que des d’aquest lloc humil, però que
representa el poble de les Illes Balears s’enviï un missatge clar
a través d’una resolució d’aquest parlament. 

I l’última reflexió que m’ha vengut al cap així com sentia
l’exposició de Llauger si aquests varen ser detinguts per venir
dels campaments dels refugiats molt em tem que el retorn
d’Aminetu Haidar després d’aquest cap de setmana a casa seva
tornarà a ser un retorn difícil.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. La
proposición no de ley que traía hoy a esta cámara el BLOC i
PSM-Verds pone de manifiesto la violación de los derechos
humanos por parte de Marruecos que se han recrudecido en los
últimos tiempos. Vamos a ser breves pero queremos ser
contundentes para manifestar la represión y la vulneración a que
se somete al pueblo saharaui. La represión y la vulneración de
los derechos humanos y de sobre todo estos siete defensores de
los derechos humanos que el pasado 8 de octubre fueron
detenidos en Casablanca a su regreso de un viaje que habían
realizado a Tindouf para visitar a los saharauis que residen en
los campos de refugiados.

Ali Salem Tamek, Brahim Dahanne, Ahmed Naceri, Idagja
Lachgare, Saleh Loubbihi, Yahdih Ettarrouzi i Rachid
Seghayer fueron todos ellos detenidos por ser defensores única
i exclusivamente de los derechos humanos. Las autoridades
marroquíes les juzgan en un tribunal militar cuando todos ellos
son detenidos por motivos políticos y de consciencia.
Marruecos ha subscrito la totalidad de los instrumentos
internacionales de los derechos humanos y en concreto la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de
los derechos políticos y civiles, sin embargo los viene
vulnerando sistemáticamente todos, violan la integridad física
llevada incluso hasta la muerte y para ello un ejemplo muy
reciente como el que costó la vida el pasado 6 de enero al
ciudadano saharaui Mahyoub Amidane de 60 años. Mahyoub
se dirigía con su hijo Salama a la ciudad de Tan Tan a través de
la carretera que la une con la ciudad saharaui de Smara cuando
los gendarmes marroquís tiraron cadenas espinosas delante de
su Land Rover que conducía hiriendo al padre e hijo y
llevándose al muchacho detenido y devolviendo al padre a la
morgue de la ciudad de Tan Tan ya cadáver. 
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La violación psicológica, la violación a procesos judiciales
con garantías, la violación de la libre circulación, la de reunión,
la de expresión, etc., nos llevan a sacar una conclusión: que es
una hipocresía hablar de justicia sin denunciar, sin
desenmascarar a las instituciones y a los sistemas que lo
perpetran, y Marruecos lejos de oír cada vez está más sordo. 

Desde el Grupo Parlamentario Popular nos unimos a
numerosas organizaciones internacionales en la defensa de los
derechos humanos en el Sahara Occidental por la libre
circulación, por la libertad de expresión del pueblo saharaui, no
quedemos mirar hacia otro lado desde nuestro grupo. Por eso
vamos a dar nuestro apoyo a esta proposición no de ley y
condenar enérgicamente estas prácticas por parte de Marruecos
contra los defensores de los derechos humanos que se
sacrifican por denunciar el hostigamiento y la tortura con
demasiada frecuencia presente en el Sahara Occidental
ocupado.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Volia agrair el suport dels grups i
crec que a la proposició següent tendrem ocasió de parlar
encara més del Sàhara o sigui que res més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Entenc, per tant, que s’aprova per
unanimitat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 15162/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a respecte dels drets
humans en el Sàhara Occidental.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en la
Proposició no de llei RGE núm. 15162/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a respecte dels drets humans en
el Sàhara Occidental. Per defensar la proposició no de llei
intervé l’Hble. Sra. Pastor per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Esta proposición no de ley
fue presentada también el pasado 25 de noviembre cuando
todos, absolutamente todos, nos vimos involucrados con un
hecho que apelaba a la conciencia de las personas que creemos
en el respecto y en la libertad. Una vez más quedaba en
evidencia que Marruecos viene sistemáticamente violando los
derechos humanos en el Sahara Occidental y también la actitud
intolerante del Gobierno marroquí que no respecta los ejes
fundamentales de cualquier democracia, que no respecta la
libertad de circulación ni la libertad de expresión mientras
recibe halagos por consolidar, según algunas naciones, su estado
de derecho. Halagos de algunas naciones interesadas sobre todo

en las políticas económicas y que miran de reojo cuando se trata
del no respecto a los derechos humanos en el Sahara Occidental.

Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos mostrar
con esta proposición no de ley nuestra profunda preocupación
por la situación en que se encuentran los saharauis, situación
que por otro lado se puede repetir en cualquier momento como
con Aminetur Haidar, defensora de los derechos humanos en el
Sàhara Occidental y que fue expulsada de El Aaiún sin ningún
tipo de resolución judicial y retenida en España en contra de su
voluntad. Ella misma y muchas organizaciones defensoras de
los derechos humanos denunciaban que las autoridades
españolas no le permitían volver con su familia a su domicilio
de El Aaiún. Desde entonces, señoras y señores diputados, han
corrido ríos de tinta denunciando este hecho y nuestra
comunidad que es desde hace mucho tiempo un ejemplo en la
defensa de los derechos humanos ha reconocido la gran labor
desarrollada en este sentido por Aminetur Haidar.

Desde nuestro grupo creemos que es importante manifestar
los valores éticos y morales ante el más pequeño atisbo de abuso
de los derechos de cualquier persona, que se ha de salvaguardar
la integridad de cualquier ser humano que transite por territorio
español. La represión en el Sahara Occidental se incrementa día
a día, como ha quedado patente en la denuncia de todos los
grupos en la anterior proposición no de ley aprobada por esta
cámara como no podía ser de otra manera por unanimidad, y
como se denuncia también con esta proposición que
presentamos ahora. Denunciamos la detención ilegal del 8 de
febrero pasado de la activista saharaui Hassana en la ciudad de
Tiznit a la que se había trasladado con los juristas españoles
Dolores Travieso y Julio Vega. 

Queremos destacar con esta proposición no de ley el hecho
que esperamos que no se vuelva a repetir, la activista saharaui
pro derechos humanos Aminetur Haidar fue detenida por la
policía marroquí en El Aaiún y provenía de Las Palmas de Gran
Canaria, fue arrestada en el aeropuerto y además fue trasladada
en contra de su voluntad y sin la documentación en un avión de
Aerolíneas Españolas al aeropuerto de Lanzarote. 32 días
permaneció Aminetu Haidar en Lanzarote. 

Desde el Grupo Parlamentario Popular denunciamos que la
retención de una persona extranjera en nuestro país es una
violación del derecho de la libre circulación. El derecho a residir
en España no puede convertirse en una imposición. 

Aminetu Haidar, de 42 años, es uno de los personajes más
conocidos del drama que sufren los saharauis por la ocupación
de Marruecos. Desaparecida entre los años 1987 y 1991 fue
durante todos estos años torturada. En el mes de octubre del año
pasado recibió en Nueva York el premio Coraje 2009; es el
segundo premio que recibe en Estados Unidos porque el
primero fue el Derechos Humanos Robert Kennedy, y en
España ha sido galardonada con el premio Derechos Humanos
Juan María Bandrés en 2006, y muy pronto en nuestra
comunidad recibirá el premio Jovellanos.
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Por todas estas razones el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente proposición no de ley: “1. El Parlament de
las Islas Baleares insta al Govern de las Islas Baleares a instar
al Gobierno de España a que pida el fin de las violaciones de los
derechos humanos en el Sahara occidental”. 

En el segundo punto admitimos una propuesta de
transacción hecha por el BLOC PSM-Verds que dice así: “El
Parlamento de las Islas Baleares denuncia la vulneración de los
derechos humanos que ha supuesto privar a Aminetu Haidar del
derecho a retornar a su casa, y reconoce la tarea ejemplar de esta
activista en favor de los derechos humanos”.

“3. El Parlament de las Islas Baleares insta al Govern de las
Islas Baleares a instar al Gobierno español a pedir el
cumplimiento por parte de Marruecos de las resoluciones de las
Naciones Unidas en relación al Sahara occidental”.

“4. El Parlamento de las Islas Baleares pide al Gobierno de
España que asuma su compromiso firme para que el pueblo
saharaui pueda ejercer su derecho a la autodeterminación y
resolver de una vez el inacabado proceso de descolonización de
los territorios saharauis”.

Esperamos y estamos seguros del soporte de todos los
grupos a esta proposición no de ley, y de antemano el Grupo
Parlamentario Popular les damos las gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Com ja he dit el tema del Sàhara ja ha
estat objecte de la iniciativa anterior, per tant continuam, en
certa manera, i per tant el que faria serà anar directament als
punts i dir que hi ha un punt primer que parla de demanar la fi
de les violacions dels drets humans en el Sàhara occidental, que
és reiterar allò del punt anterior. Lògicament hi estam d’acord
i crec que tots els esforços que es facin per demanar que s’acabi
amb aquesta situació seran pocs. Respecte d’això només
apuntaré una cosa, que és que la situació d’Aminetu Haidar, que
és la més coneguda, efectivament és vulnerable perquè en
qualsevol moment es poden repetir els actes del passat hivern,
però també és veritat que el fet de ser una persona ara molt
coneguda i reconeguda internacionalment li dóna una certa
protecció que no tenen altres centenars d’activistes que
efectivament poden ser objecte de detencions arbitràries i
d’assetjament amb molta més impunitat. Per tant no oblidem
mai que la situació de violacions dels drets humans no afecta
només a persones singulars i a persones conegudes sinó a un
colAlectiu molt ample de persones que estan essent reprimides
contínuament.

Pel que fa als punts segon i tercer, reiteren allò que aquesta
cambra ja ha dit en proposicions no de llei, en mocions, en
declaracions institucionals, però que jo crec que s’ha de repetir
com més vegades millor, que és que el final del conflicte
sahrauí, de l’anomenat conflicte del Sàhara occidental, passa
primer pel compliment de les resolucions de Nacions Unides,
pel compliment de la legalitat internacional, que això
correspondria al punt tercer de la proposició no de llei, i, en
segon lloc, per completar el procés de descolonització i perquè
el poble sahrauí pugui exercir de manera efectiva el seu dret
d’autodeterminació, que això correspondria al punt 4 de la
proposició no de llei.

El punt segon és el que fa referència a la situació personal
d’Aminetu Haidar. Aminetu Haidar és una persona, per dir-ho
així, propera a aquest parlament en el sentit que va visitar aquest
parlament el passat mes de juliol, i que a més quan ella estava
en vaga de fam a l’aeroport de Lanzarote aquest parlament va
aprovar una declaració institucional per unanimitat en el plenari
denunciant la seva situació i reclamant el seu dret de poder
tornar a casa seva, amb tanta fortuna que crec que, si no ho
record malament, el mateix dia que s’aprovava aquesta
declaració institucional va ser el dia que finalment va poder
tornar a casa seva, lògicament sense cap influència d’una cosa
sobre l’altra.

També m’agradaria recordar -la portaveu del Partit Popular
ja ho ha esmentat- que recentment ha estat guardonada amb el
premi “Jovellanos, resistència i llibertat”, un premi de nova
creació, un premi que donen el Govern de les Illes Balears i el
Govern del Principal d’Astúries, un premi instituït per
guardonar les persones que s’han destacat pel seu coratge en la
lluita per les llibertats, un premi amb una bona dotació i un
premi sobretot amb un jurat molt prestigiós. Per tant pensam
que és una distinció molt important i pensam que és un honor
per a les Illes Balears que després del moment en què Aminetu
Haidar va ser tan famosa internacionalment i va ocupar portades
de premsa el primer gran reconeixement institucional que rebi
hagi estat per part d’aquest govern i el d’Astúries, i això farà
que properament torni a visitar aquesta terra i la puguem tornar
a tenir entre nosaltres.

D’Aminetu Haidar només diré que la seva expulsió d’El
Aaiún i la seva retenció contra la seva voluntat a l’aeroport de
Lanzarote forma part d’aquesta espiral de repressió de la qual
parlava a la iniciativa anterior. Va ser una forma de repressió
nova, expulsar qualcú del seu país, però allò que s’ha de
reconèixer és que ella va respondre amb una actitud valenta que
jo crec que era, per una banda, de defensa dels seus drets
personals de tornar a ca seva i poder estar amb la seva família,
però també òbviament tenia un component de defensa dels drets
del seu poble. Una delegació d’aquest parlament, una delegació
reduïda però que jo crec que podem dir que representava el
sentir del Parlament, la va poder visitar durant aquests dies que
estava sostenint la vaga de fam a la Lanzarote, i li va poder
transmetre l’alè i el suport del Parlament i de la societat
mallorquina. La veritat és que la vaga de fam d’Aminetu va ser
una situació molt dolorosa però que com a mínim podem dir que
va tenir l’èxit de posar a les primeres pàgines dels diaris i dels
informatius la situació del Sàhara occidental, i hem de tenir la
confiança que hagi servit perquè les coses no siguin iguals.
Lògicament tenim la por que una vegada que això ja no és
d’actualitat tot continuï igual, i en certa manera serà molt difícil
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que hi hagi un canvi radical, però volem pensar que a partir
d’ara per al Marroc serà molt més difícil fer violacions dels
drets humans després del ressò internacional que ha tengut
aquest cas.

Pel que fa a la literalitat del punt 2, tenim una proposta de
transacció. La portaveu del Partit Popular ja l’ha llegida i per
tant li agraïm l’acceptació que ja ha manifestat. Venia motivada
bàsicament per dues coses: primera, actualitzar una mica la
manera de referir-s’hi, perquè la situació de vaga de fam ja no
és actual i ja ara parlam més d’un exemple i el que hem de fer
és un reconeixement de l’actitud exemplar que va tenir i, en
segon lloc, afavorir que puguem aprovar tots una proposició no
de llei i que la puguem aprovar de manera unànime, perquè en
aquest tema del Sàhara sempre hem anat de manera unànime
tots els grups i això ha estat el que ha donat força a totes les
activitats que s’han fet en aquest parlament, que recordem que
se n’han fet moltes: hem tengut visitants sahrauís, hem tengut
presentacions de llibres, hem tengut viatges als territoris
ocupats, viatge a Lanzarote, com he dit, i que és molt de valorar
aquesta actitud de sempre anar de manera unànime en aquest
tema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Justament volia començar per allí
on ha acabat el portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula.
Crec que..., vull agrair aquest esforç de transaccionar i per tant
felicitar una mica la feina que els diferents grups, però
l’intergrup parlamentari Pau al Sàhara, estan realitzant en aquest
parlament des de fa 20 anys. Crec recordar, si no ho tenc mal
entès, que totes les proposicions que han fet referència al Sàhara
han estat aprovades per unanimitat o per un acord entre els
diferents grups. Jo pens que en temes com aquest és una bona
forma entre tots de colAlaborar i sobretot bàsicament treballar en
els punts allà on ens cohesionam i no utilitzar-ho mai en termes
interns d’aquí sinó amb una visió molt més clara de suport cap
a un poble. Per tant des del Grup Socialista agraïm per aquesta
trajectòria del grup, però en aquest cas pel grup proposant
acceptar la transacció que li ha estat plantejada.

Jo crec que hi ha un aspecte claríssim en el tema d’Aminetu
Haidar. El tema d’Aminetu Haidar jo quasi preferesc més dir
allò que va acabar bé, i tot el tema de la vaga de fam, i per tant
jo em vull quedar amb la part última d’aquesta qüestió, i no pel
fet que -que també- una dona, una mare, tornàs a casa seva, que
ja és un dret just i suficient per reivindicar, sinó que crec que
l’actitud d’Aminetu Haidar és un fet de dignitat que costava
molt que es donàs en el que els sahrauís que viuen a Tindouf
anomenen els territoris ocupats, que es produeix d’una forma
descarada, és a dir, dant la cara, una lluita pel dret
d’autodeterminació del poble sahrauí, i això, celebrant ahir el
Dia de la dona treballadora, crec que és una expressió més de la
lluita d’una dona valenta. Aminetu Haidar ha estat una dona que
s’ha enfrontat a tota l’opulència i a tot el despotisme que
s’exercita dins les diferents poblacions sahrauís, que Nacions

Unides hauria de garantir allí, entenem, els drets humans. Ella
i un grup de sahrauís fa molts d’anys que des de l’anonimat
estan treballant per la defensa dels drets humans a Smara, El
Aaiún, Dajla i altres indrets. 

Probablement va ser una excusa buscar la detenció o com es
va produir, però bé estigui sobretot pel resultat que es va
produir, perquè en el fons, i estic convençut que no traeix
l’esperit que Aminetu Haidar volia donar, s’ha marcat una
referència de la defensa dels drets humans, de la defensa del
dret d’autodeterminació des de dins de la població sahrauí, i en
el fons els que no estan respectant els drets humans han fet un
líder sahrauí i un líder internacional de defensa de drets humans,
i això és una qüestió que veient la personalitat, els parlamentaris
que vàrem tenir del sort de conèixer poc minuts, però veure la
posició de fermesa i de claredat que es té respecte de la qüestió
i del que defensava, és a dir, amb la dignitat amb què ho
defensava, no tenc dubtes que estam parlant d’un abans i un
després a partir d’una vaga com la que va realitzar Aminetu
Haidar.

Per tant jo només amb aquesta qüestió vull acabar dient que
crec que el compromís important del Parlament de les Illes
Balears i de les diferents institucions arreu de l’Estat espanyol
és el compromís en drets humans respecte sobretot a allò que els
sahrauís anomenen territoris ocupats, perquè és allà on es
produeix fonamentalment la gran vulneració dels drets humans,
i com bé deia el portaveu Miquel Àngel Llauger, és a dir,
probablement Aminetu, per la notorietat internacional que ja té,
probablement és ja una excepció, és a dir, però sí que és veritat
que hi ha molts d’anònims que cada dia estan patint una
repressió que crec que els ciutadans europeus no hem de tapar-
nos davant determinades declaracions, que quan veus el que
succeeix demostra que és una realitat fictícia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Vol fer ús de la paraula, Sra. Pastor?

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Quiero agradecer a todos los
grupos políticos el apoyo a esta proposición no de ley. Una vez
más queremos mostrar nuestra satisfacción porque esta
comunidad sea ejemplo de la denuncia de las violaciones de los
derechos humanos, instar a todos e instarnos a todos para que
esa lacra social reciba el rechazo de las personas de bien, de
todos los grupos parlamentarios, para que hechos como los que
nos han traído aquí, a esta comisión hoy, sean denunciados, se
produzcan allí donde se produzcan, que sean denunciados
además sin tapujos de ninguna clase.
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Reitero el agradecimiento con la esperanza de que muy
pronto en el Sahara occidental se dejen de producir estas
tragedias que duran ya más de 30 años. Nada más, muchas
gracias a todos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Entenc que es pot donar per aprovada,
una vegada més, per unanimitat aquesta proposició.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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