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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, Sra. Presidenta, Miquel Àngel Coll substitueix Francesc
Dalmau.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha ningú més? Molt bé. 

Proposició no de llei RGE núm. 1718/10, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa als drets humans a Colòmbia.

L’ordre del dia d’avui consisteix en la Proposició no de llei
RGE núm. 1718/10 del Grup Parlamentari Mixt relativa als
drets humans a Colòmbia. 

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sra.
Suárez per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, bona tarda. Avui, des d’Eivissa pel Canvi presentam
aquesta proposició no de llei que té a veure amb una missió en
la qual vàrem participar juntament amb parlamentaris de l’Estat
espanyol, alguns pertanyien al Congrés dels Diputats, al Senat,
i altres a diversos parlaments autonòmics. 

Aquesta missió era una missió de verificació de la situació
dels drets humans a Colòmbia i va ser una missió diríem
proposada i organitzada per la Plataforma per la pau i els drets
humans a Colòmbia de l’Estat espanyol que agrupa diferents
associacions i organitzacions en defensa dels drets humans de
tot l’Estat espanyol.

Durant aquesta missió que va tenir lloc a la darrera setmana
del mes de gener d’enguany ens vàrem entrevistar amb tot un
conjunt d’associacions, del que podríem dir que és la societat
civil organitzada de Colòmbia, totes vinculades amb la qüestió
dels drets humans. Vàrem estar a Bogotà i després la missió es
va dividir, una part va anar a Cali i l’altra a Medellín.

L’objecte d’aquesta missió era -com els deia- veure quina
era la situació dels drets humans i l’actuació es va focalitzar
fonamentalment en tres àmbits importants. Aquests àmbits eren
les dones, els sindicalistes i els defensores i les defensores dels
drets humans. Aquesta missió, la data d’aquesta missió, el fet
que fos a principi d’enguany tenia a veure amb el context del
que seria el semestre de presidència de l’Estat espanyol, del
president espanyol en relació amb la Unió Europea, la
Presidència del Consell de la Unió Europea i molt en concret
amb una cimera que s’anava a produir i que es produeix en
aquests moments entre els caps d’estat d’Amèrica Llatina i la
Unió Europea, justament aquesta setmana es produeixen
aquestes reunions, per això teníem interès a presentar aquesta
proposició i fer-ho justament en aquestes dates.

Després d’aquesta missió, quan la vàrem acabar, vàrem fer
unes conclusions provisionals que vàrem presentar allí a Bogotà
i que són les que figuren aquí com a annex d’aquesta proposició
no de llei. La missió ha elaborat un informe, després els en
passaré una còpia. Aquest informe quan vàrem registrar la
proposició encara no estava acabat, editat i publicat i ara sí que
ja tenim aquesta publicació i els la passaré posteriorment perquè
cadascú dels representants dels grups parlamentaris en tinguin
almenys una còpia.

Tenen vostès un poc les conclusions d’aquesta missió, però
voldríem realçar algunes qüestions. Diríem que la conclusió més
important d’aquesta missió és que Colòmbia viu una autèntica
situació de crisi dels drets humans i aquesta crisi dels drets
humans, especialment -insisteixo- focalitzada en aquests tres
sectors de la societat colombiana, comporta una situació de gran
patiment fonamentalment per a la societat civil. Podem dir que
a Colòmbia es vulneren els drets humans de manera
generalitzada. És cert que el Govern intenta posar-hi alguns
remeis, però, l’efectivitat d’aquests remeis, pensam que és
realment reduïda.

Com poden veure en les conclusions destacaríem algunes
d’aquestes qüestions. Aquesta crisi de drets humans de la qual
parlam no es pot deslligar de l’existència d’un conflicte que és
un conflicte social, que és un conflicte polític i que és un
conflicte armat. Aquest conflicte es produeix al si de la societat
colombiana i això dóna lloc a aquesta vulneració de drets
humans que, a més, és -diríem- practicada per tots els agents
armats. Quan parlam d’agents armats parlam de l’exercit,
parlam dels grups paramilitars i parlam també de la guerrilla. 

La població civil efectivament és la principal víctima
d’aquesta situació. Vàrem detectar una situació de patiment, una
situació d’impotència, una situació de manca de confiança
davant les institucions i, el que és molt important, una percepció
d’impunitat en relació amb les violacions dels drets humans.

Volem destacar -i així apareix en les conclusions- els
problemes del poder judicial. La justícia colombiana pateix
d’una manca important de recursos per ser efectiva, però a més
es vulnera el principi d’independència del poder judicial. Vàrem
tenir l’oportunitat d’entrevistar-nos, per exemple, amb la Cort
Suprema i vàrem constatar com el mateix president de la Cort
Suprema era objecte de fustigacions, era objecte de punxades
telefòniques, era objecte d’una situació que anava en contra de
la possibilitat d’exercir la seva funció com tocava. Exactament
el mateix passava amb la resta dels membres de la Cort
Suprema amb l’efecte agreujant que qui era el principal
responsable d’aquesta situació de fustigacions era el servei
d’intelAligència vinculat a la Presidència de la República del Sr.
Uribe.

També vàrem constatar que l’activitat sindical a Colòmbia
és una activitat que està perseguida. Els sindicalistes, principals
líders sindicals, pateixen persecucions sistemàtiques i pateixen
detencions arbitràries. 



DRETS HUMANS / Núm. 23 / 18 de maig del 2010 311

 

Pel que fa a la dona, la dona té diríem una..., podríem dir
que se n’endur una de les pitjors parts d’aquest conflicte perquè
és utilitzada per part de tots els agents armats, és víctima
d’abusos sexuals, és objecte de segrests i d’atemptats contra la
seva família i contra la seva integritat física.

També en relació amb els defensors i les defensores dels
drets humans, també es troben que no poden exercir les seves
funcions, les seves reivindicacions. Podríem dir que el dret a
treballar pels drets humans està estigmatitzat a Colòmbia.

Una altra..., no passaré per totes les conclusions, però una
altra conclusió important també és que aquest conflicte ha
suposat i ha vingut acompanyat de la generació d’un procés de
gradual descohesió socioeconòmica, parlam de diferències
econòmiques i socials molt importants dins la població, prop del
50% de la població colombiana es troba en situació de pobresa.

Una darrera conclusió important és que les polítiques
governamentals, aquesta política de seguretat democràtica del
Govern d’Alvaro Uribe no és un instrument eficaç en la
resolució del conflicte armat. 

A partir d’aquestes conclusions hem elevat tota una sèrie de
propostes, aquí, en aquest informe provisional són onze
propostes, a l’informe definitiu que després els passaré són
cinquanta propostes que van dirigides al Govern colombià, van
dirigides al Govern espanyol, van dirigides a la Unió Europea
i van dirigides també a les Nacions Unides. 

Feim aquesta direcció de propostes perquè pensam -i aquí
entraria el sentit d’aquesta iniciativa- que nosaltres des de la
nostra posició com a Parlament i des de l’Estat espanyol es
poden fer coses per contribuir a la resolució d’aquest conflicte.
Hi ha una proposta concreta que feim que té a veure justament
amb el Tractat de lliure comerç que ara mateix es negocia entre
Colòmbia i la Unió Europea i on Espanya en aquests moments
exerceix la Presidència de la Unió Europea. El que demanam és
que aquest tractat de lliure comerç es vinculi al respecte i a
l’observació dels drets humans a Colòmbia.

Per tant, pensam que podem fer la nostra aportació a la
resolució d’aquest conflicte i per això demanam el suport de tots
els grups parlamentaris a aquesta iniciativa que ens agradaria
que després pogués arribar al Ministeri d’Assumptes Exteriors
de l’Estat espanyol, pogués arribar a l’Ambaixada de Colòmbia
a Espanya i pogués arribar a l’alt representant de la Unió
Europea per a assumptes exteriors i política de seguretat de la
Unió Europea. 

Aquest és el plantejament bàsicament. Esper les respostes i
la posició de la resta dels grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per torn de fixació de posicions, de
menor a major, té la paraula el Sr. Llauger del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, per un temps de
deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Volia començar felicitant la diputada
d’aquest parlament que ha format part d’aquesta delegació i
felicitant el conjunt de la delegació per aquest desplaçament i
per aquesta feina, esperam que la feina tengui una capacitat
d’incidència. Entenem que és un informe important, hi ha
parlamentaris de les Corts espanyoles, hi ha parlamentaris
autonòmics a més dels diferents partits polítics. 

Per tant, el nostre desig és que això tengui capacitat
d’incidència, en qualsevol cas volem constatar en primer lloc
que és molt bona feina, que és una anàlisi acurada de la situació
i que, per part nostra del que som partidaris és que el suport
d’aquest parlament pugui contribuir a aquesta incidència davant
les instàncies, tant davant el Govern colombià com davant el
Govern espanyol com davant la mateixa posició de la Unió
Europea, de cara a aquestes negociacions que tenen lloc. En
aquest sentit el nostre vot favorable.

Respecte al conflicte de Colòmbia és evident que el que
pugui dir afegirà molt poc al que digui aquest informe, els que
l’han redactat han conegut molt de primera mà la situació a
Colòmbia. En qualsevol cas, per documentar una mica i donar
suport a la posició del nostre grup, vull dir que efectivament
aquest és un conflicte crònic, un conflicte ja de més de 40 anys
i crec que no es pot resoldre amb esquemes simplistes, crec que
no podem entendre aquest conflicte entre un moviment
revolucionari contra un govern legítim, és una cosa molt més
complexa, la guerrilla no és purament una guerrilla
revolucionaria. 

Crec que en aquest moment les FARC, que és el principal
moviment guerriller que queda actiu, és un grup criminal, autor
de violacions contínues i horribles dels drets humans, però
també és veritat que les violacions dels drets humans no vénen
només de la guerrilla. Crec que en aquest moment hauríem de
dir que ni tan sols vénen principalment de la guerrilla. També hi
ha les violacions dels drets humans per part dels grups
paramilitars que sembren el terror per moltes zones de
Colòmbia, després les mateixes forces paramilitars i també
massa vegades hem conegut les vinculacions entre aquests
sectors paramilitars o aquests grups paramilitars amb
determinats grups de l’Estat.

També -com ja ha dit la proposant- a Colòmbia hi ha un
greu problema d’impunitat i de desprotecció d’aquests
colAlectius com són el dels defensors dels drets humans i el dels
sindicalistes.

Hi ha també la qüestió molt coneguda del narcotràfic, però
nosaltres pensam que ja no és sostenible, ja no es pot defensar
aquell... pretext que era el pretext en què es basava la connexió
Bush Uribe -per dir-ho així- segons la qual hi ha un govern
legítim i enfront hi ha una guerrilla enfrontada al narcotràfic. La
situació una vegada més és molt més complexa i el narcotràfic
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sembla ser que té connexions amb tots els actors violents
d’aquest conflicte.

Respecte a les conclusions, donam suport a la petició que hi
hagi un reconeixement que es tracta d’un conflicte armat. Crec
que no és una qüestió simplement simbòlica o no és una qüestió
purament formal, sinó que si el Govern reconegués en la línia en
què ho reconeix el Comitè Internacional de la Creu Roja, en la
línia en què ho reconeix Nacions Unides, que hi ha un conflicte
armat, això permetria l’aplicació del dret internacional
humanitari i permetria aplicar criteris com la distinció entre
combatents i no combatents, com establir una adequada
protecció de la població civil, etc. 

Per tant, pensam que el Govern de Colòmbia no hauria de
tenir por a aquest reconeixement del conflicte, no ho hauria de
viure com un dubte de la seva legitimitat.

També aplaudim d’aquest informe l’especial atenció que fa
a grups vulnerables, les dones molt especialment. Com en tots
els conflictes en què pateix la població civil, les grans víctimes,
les grans perjudicades moltes vegades és la població femenina,
però en aquest cas també les comunitats afroamericanes, les
comunitats indígenes, per exemple en els casos de
desplaçaments massius de població que documenta aquest
informe moltes vegades les víctimes són les comunitats
indígenes.

És molt important la incidència que es fa en la necessària
protecció dels drets humans. Els defensors dels drets humans,
els activistes dels drets humans són a Colòmbia un colAlectiu
molt poderós i molt..., molt poderós i al mateix temps molt
vulnerable i molt amenaçat, però molt poderós en el sentit de
molt actiu, molt valent, molt coratjós. Entenem que són
l’expressió d’una societat civil que rebutja la violència. En
aquest sentit, haurien de merèixer la protecció de les autoritats
i moltes vegades ens trobam que passa al revés, que en lloc de
rebre la protecció de les autoritats, les autoritats els
desprestigien, moltes vegades abonen el discurs relacionant-los
amb les guerrilles, vinculant-los amb les guerrilles, el que fan
d’aquesta manera és minar la seva feina i minar l’efectivitat de
la seva denúncia. 

Un dels grans problemes -com ha dit la proposant- és el
problema de la impunitat. La impunitat és una gran amenaça per
l’estat de dret i és lògic entendre aquesta impunitat en un
context en què hi ha -com deia abans- connexions amb el sector
de l’Estat, exèrcit, forces de seguretat, paramilitars i violacions
de drets humans. Fins i tot està documentat i s’ha parlat de
l’existència d’execucions extrajudicials per part de les forces de
seguretat i és bo d’entendre que en aquesta situació hi hagi
sectors de l’Estat que defensin aquesta impunitat, però nosaltres
pensam que com a qualsevol conflicte els principis de veritat, de
justícia, de (...) ha de ser una de les bases de resolució del
conflicte.

En qualsevol cas, no pensam que una adequada sortida fos
guanyar la desmobilització dels paramilitars al preu de la
impunitat perquè això, com passa altres vegades, és renunciar
a aquests principis de veritat i de justícia i mai no és una bona
sortida pels conflictes.

Finalment, aquest tema de la independència del poder
judicial, sempre qüestionada, efectivament a Colòmbia intents
per part de la justícia d’investigar fets com aquestes execucions
extrajudicials o aquestes connexions entre sectors de l’Estat i
paramilitars, però hem topat sempre amb fortes pressions i amb
fustigacions per part de poders diversos. És evident que un
poder judicial independent i amb capacitat d’actuar és necessari
perquè prevalgui la justícia.

Per tant, pensam que l’informe és una visió molt adequada
de per on han d’anar les coses a Colòmbia, arriba en un moment
adequat per la cimera entre Espanya i mandataris
llatinoamericans, per les negociacions entre la Unió Europea i
Colòmbia i també pel moment polític de Colòmbia que té d’aquí
a poques setmanes unes eleccions presidencials. 

Només per acabar voldria dir que és especialment important
la qüestió de les negociacions amb la Unió Europea. La Unió
Europea té escrit en la seva normativa que totes aquelles
relacions polítiques, econòmiques i comercials que tengui amb
tercers països han d’estar subjectes a clàusules de drets humans,
és a dir, han de ser susceptibles de ser suspeses o modificades
en funció a criteris de drets humans i massa vegades veim que
això es queda en una pura declaració de principis i no està de
més mai recordar la necessitat que la Unió Europea no posi mai
davant els interessos comercials a les polítiques de protecció
dels drets humans. 

Per tots aquests motius, té el nostre suport i repetesc
l’enhorabona per la feina feta.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment i com no pot
ser d’altra manera donarem suport a aquesta proposició no de
llei. Li donarem suport perquè al document de conclusions que
se’ns adjunta, a part de la feina en si, ens sembla ben estructurat
i ens sembla que és una feina prou fiable a causa per una banda
pel perfil dels parlamentaris, de les persones que hi varen
participar, i per una altra també per la riquesa, per la naturalesa
de les entitats i dels agents socials amb els quals es varen veure
i amb els quals es varen entrevistar.

Per això i amb un lleuger coneixement de la realitat
colombiana assentim amb conclusions com la constatació de
l’existència d’un conflicte armat que afecta aspectes socials i
aspectes polítics del país i que provoca la vulneració sistemàtica
de drets humans i, fent una lectura en diagonal del document de
capçalera d’aquesta comissió que és la Carta Universal de Drets
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Humans, es veu que hi ha aproximadament la meitat dels trenta
articles de la Declaració Universal que són vulnerats.

Per altra banda també constatam la ineficàcia de la justícia
a causa de la manca de mitjans i a la manca d’independència del
poder judicial en la consegüent imatge d’impunitat davant el
delicte. Per altra banda també, evidentment, és un greu
problema i una greu violació dels drets humans la perillositat
d’exercir l’activitat sindical o la participació ciutadana com a
activistes en diferents causes com és la pròpia defensa dels drets
humans.

També ens preocupa sobre manera la degradació tant del
paper de la dona com dels menors, el continu desplaçament de
població injustificat a causa d’aquesta inseguretat jurídica
respecte de la propietat de la terra.

Partint d’aquesta anàlisi ens semblen totalment coherents les
propostes fetes per la delegació de parlamentaris de l’Estat
espanyol per tal de combatre -com comentava la portaveu que
presenta aquesta proposició no de llei- aquesta manca de
cohesió socioeconòmica i l’augment de les desigualtats socials
i la consegüent vulneració dels drets humans.

Nosaltres pensam que aquestes propostes van en tres sentits
o en tres blocs generals; un és cercar solucions negociades del
conflicte armat intern, que el Govern colombià necessàriament
ha de reconèixer com a tal; incorporar el debat sobre els drets
humans a Colòmbia y les relacions bilaterals tant amb el Govern
espanyol com amb la Unió Europea; i el respecte dels drets
humans i la protecció de la població civil, la qual cosa inclou
també la garantia d’un sistema judicial independent.

Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Coll. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Pastor per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señores y señoras diputados, es un
reto para los estados defender a los agentes humanos de la
opresión y el abuso que otros cometen en su contra. Ellos
deberían ser los garantes de los derechos de las personas y por
supuesto los entes internacionales encargados de velar por esos
derechos.

Durante más de 50 años Colombia está viviendo un conflicto
que ha arrojado una constante violación de los derechos
humanos. Es cada vez más complicado definir y atribuir dichas
violaciones, y no hay duda de que el estado es responsable de
garantizarlos.

En Colombia hay una sobreabundancia de normas y leyes
que no se respetan y que demuestran en muchos casos la
inoperancia del estado. Desde el Grupo Parlamentario Popular
lo queremos decir con toda claridad, y también que es difícil un
discurso como el de los derechos humanos condicionados por
conflictos y violencia; éstos no pueden ser estudiados como en
otras sociedades donde la violencia y la desigualdad no son los
factores que intervienen. 

Nos hubiera gustado que en esa delegación de
parlamentarios hubiera habido miembros de otras formaciones
políticas y que el documento se recogiera e instara a las FARC,
al ELN i a la AUC a que dejen los secuestros y el trato
inhumano que padecen las personas afectadas por sus infamias,
y que se dijera con más claridad también que el comunicado de
las..., por ejemplo como el comunicado de las Naciones Unidas
en Colombia, que es contundente y claro.

Tampoco estaría de más alguna referencia por parte de esta
delegación a algunos acontecimientos ocurridos en los últimos
tiempos, como la liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo
y del soldado José Daniel Calvo, secuestrados 12 años por las
FARC.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, y ante la violencia
endémica que se vive en Colombia desde mediados del siglo
pasado, votaremos a favor de esta propuesta. No tenemos dudas
ante cualquier intento de terminar con las violaciones de los
derechos humanos porqué los más vulnerables ante esta
situación son los campesinos, las mujeres y los niños indígenas.

Por otro lado queremos expresar que retrasando o
condicionando el tratado de libre comercio precisamente a quien
se perjudica es al pueblo colombiano y en buena parte al
campesinado, pues se trata de que los productos colombianos
tengan mejor salida, lo que significa más producción, más PIB,
más renta, más empleo en zonas castigadas por la violencia. La
idea que con el tratado de libre comercio se benefician las
grandes empresas o los gobiernos es a nuestro entender un error
y a quien se castiga es al pueblo. 

Como digo votaremos a favor, no sin antes expresar que no
estaría de más que se tuvieran en cuenta todas las opiniones y
que se condene por igual en este parlamento sin condiciones
cualquier atisbo de violación de los derechos humanos,
independientemente de quién los presente, del país donde tienen
lugar, e independientemente también de la ideología que tengan
los gobiernos donde se producen estas violaciones, y ojalá que
esta misión de verificación haya contado y cuente en sus
conclusiones con la consecuencia de un informe hecho con
imparcialidad, como corresponde en la defensa de los derechos
humanos.

Condenar actuaciones de las FARC, de la guerrilla, del
Ejército Nacional de Liberación, (...) de las Autodefensas
Unidas de Colombia y otros grupúsculos o escuadrones de la
muerte y también actos de las fuerzas armadas, lo que
denominan en Colombia los “falsos positivos”, y por otro lado
dejar también muy claro que Colombia es una democracia con
un conflicto interno no declarado de más de medio siglo de
duración, que ha significado la muerte de cientos de miles de
personas, bien sea por la época de la violencia después del
“bogotazo” tras la muerte del candidato presidencial Jorge
Eliécer Gaitán, que desató una guerra entre liberales y
conservadores... En fin, la guerrilla, el narcotráfico, las
autodefensas, las narcoguerrillas y crímenes de estado, además
de la delincuencia común, durante la década de los noventa
camparon a sus anchas con altos índices de impunidad.
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Además de los muertos están los heridos, la inclusión de los
niños y de las niñas en el ejército guerrillero, el secuestro, la
extorsión, las violaciones, las masacres de los campesinos, y
luego llegó el fenómeno de los desplazamientos, donde la
guerrilla o los paramilitares hicieron que miles de personas
dejaran el campo y tuvieran que emigrar en masa a las ciudades
cercanas para salvar la vida. Están también los crímenes
políticos, donde organizaciones sindicales o partidos, a muchos
la única solución que les quedó para salvar la vida fue la
emigración, primero a Estados Unidos, luego a España, a países
escandinavos, a Italia, a Australia y a países muy receptivos a
recibir personas víctimas de conflictos armados. 

No todo en Colombia es estado o FARC, hay más
elementos. Colombia lucha contra la violencia y la desigualdad.
De hecho se investiga y se ha destituido a parte de la cúpula
militar por los casos de “falsos positivos”. 

Colombia lo que necesita es ayuda, ayuda. El tratado de
libre comercio es una buena opción. Colombia y Estados
Unidos están negociando el tratado de libre comercio. Es bueno
que haya visitas como la que se ha realizado estos meses atrás,
pero se ha de dejar claro que Colombia con sus carencias
necesita ayuda para consolidarse como democracia, y sobre todo
se necesita ayuda para que en Colombia, además de derechos,
haya respeto sobre todo a lo más elemental, que es la vida.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Pel grup proposant té la paraula
la Sra. Suárez. 

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, breument per contestar les
intervencions dels grups parlamentaris, i en primer lloc vull
agrair el suport de tots els grups, i dir que estic molt contenta
que surti per unanimitat aquesta iniciativa. Segurament les
associacions de Colòmbia, a les quals farem arribar aquesta
resolució, també estaran satisfetes.

Breument, en relació a algun dels comentaris que ha fet el
Sr. Llauger, li he de dir que efectivament el conflicte de
Colòmbia si es caracteritza per una qüestió és per la
complexitat. Nosaltres, clar, aquestes conclusions i propostes el
que fan és un petit resum; a l’informe, que són 60 pàgines, està
un poc més explicat, però és impossible abordar-ne tota la
complexitat. A més hi ha un tema que no hem comentat i que
també s’hi podria afegir: ja no és parlar només de narcotràfic o
parlar de paramilitarisme, sinó que també ara hi ha un fenomen
que està molt d’actualitat que és el de la parapolítica.
Actualment, dels representants al Parlament colombià, el 40%
dels diputats està vinculat directament a fenòmens de
paramilitarisme; és un exemple de com la vida política fins i tot
està contaminada d’aquest conflicte.

També una referència que ha fet vostè als indígenes i
afroamericans, a l’informe hi ha alguna referència més explicita.
Nosaltres ens vàrem entrevistar amb representants d’aquests
colAlectius i realment pateixen una situació que és similar a la de
la resta però que estan diríem a la part més baixa de l’escala
social de la societat colombiana. I com a exemple de
l’estigmatització de què són objecte els defensors dels drets
humans, una frase que ara m’ha vingut al cap, justament a una
entrevista que vàrem tenir amb l’alcalde de Medellín ens va dir
una cosa tan sorprenent com que darrere de la bandera de la
defensa dels drets humans s’amagava una bona part de
delinqüents, i això a una missió internacional que anàvem a
parlar sobre aquest tema i ens va fer aquest comentari.

Per tant efectivament compartim (...) aquesta visió i aquesta
complexitat del fenomen que efectivament passa pel necessari
reconeixement del Govern que hi ha conflicte; si no reconeix
que hi ha un conflicte és impossible donar-li una solució.

En relació al Sr. Coll, li he de dir que també agraeixo les
seves paraules i també el reconeixement de la feina que ha fet
la missió. Jo els animaria que en pròximes missions que es facin
a Colòmbia o que es facin..., jo també ha participat en alguna
missió a Palestina, que els diputats facem l’esforç d’anar-hi,
perquè realment de la visió que es té des d’aquí, que (...) podem
dir i podem informar-nos, a la visió sobre el terreny, realment
la visió canvia molt i jo crec que les ganes de fer feina i de
contribuir-hi són..., diríem que es guanya coneixent la realitat
sobre el terreny.

I en relació a la Sra. Pastor, vostè ha fet referència a la
representació dels partits polítics. Com vostè veurà en aquesta
missió jo crec que hi ha una bona part de l’espectre polític; de
fet aquesta missió era promoguda per la Plataforma dels drets
humans de Colòmbia a l’Estat espanyol, i varen ser convidats
tots els partits polítics, tots. Després els partits polítics alguns
van accedir a anar-hi i altres no, vull dir que és una autoexclusió
no perquè no hagin estat o no fossin invitats, convidats a
aquesta missió, i a més li puc assegurar que l’interès que teníem
tots era que com més àmplia fos la representació millor.
Efectivament això pot significar en algun moment fer un esforç
de consens de cara a les propostes. Jo li puc assegurar que
aquestes propostes i conclusions són fruit d’un consens dels que
hi havia allí; alguns haurien volgut anar més enllà, altres haurien
volgut quedar-se més en posicions potser més conservadores,
diríem, però això és el fruit d’un consens que tant de bo hi
hagués hagut representació del Partit Popular perquè jo crec que
hauria estat molt interessant.

Una referència concreta al que vostè ha dit de l’alliberament
del sergent per part de les FARC. Aquest alliberament és
posterior a la nostra visita, és posterior fins i tot a l’elaboració
del nostre informe, però nosaltres sí que ens vàrem entrevistar
amb la gran, diríem, protagonista d’aquest alliberament que va
ser la senadora Piedad Córdoba, que forma part d’una
organització colombiana que és Colombianos por la Paz i que
justament està sent objecte d’atacs molt furibunds per part del
govern colombià.
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En relació al tracta de lliure comerç jo no comparteixo la
seva visió, però li puc dir que si està aquí en aquestes
conclusions és perquè va ser una proposta plantejada per
pràcticament jo diria gairebé totes les organitzacions amb les
quals ens vàrem entrevistar. Ells ens demanaven que per favor
una eina de força per poder obligar el govern colombià a fer un
esforç major era justament vincular aquest tractat de lliure
comerç al respecte als drets humans, més enllà de les
conseqüències que pot tenir, que aquí segurament vostè i jo
tenim opinions diferents, però que jo crec que no és la part
important, no?

I després una darrera qüestió i ja acabo, Sra. Presidenta.
Efectivament aquí veurà vostè que no està mencionada la
guerrilla, no hi ha les FARC, no hi ha les ELN, tampoc no
posam nom als paramilitars, podríem haver posat noms molt
diferents, Águilas Negras, Rastrojos..., però tots estan englobats
en el concepte d’agents armats, i per això ho he explicat abans.
Hem volgut fer un esforç per incloure dins aquests agents
armats tots els que tenen diríem una implicació en la vulneració
dels drets humans: és l’exèrcit, són els paramilitars i és la
guerrilla. Però també li voldria dir que en informes que ha fet
l’ONU, en informes que ha fet la Comissió de Drets Humans
d’Amèrica llatina, en fi, informes internacionals, quan es fa una
valoració de qui vulnera més o qui es pot diríem atribuir la
vulneració dels drets humans, jo diria que en un percentatge
molt important, aclaparadorament important, és l’exèrcit i són
els paramilitars els que se’n duen la pitjor part. No vull llevar
amb això cap responsabilitat a la guerrilla, que jo crec que la
vulneració dels drets humans és igual que sigui una o que siguin
vint, però això també ha de quedar ben clar.

I ja una darrera observació. Nosaltres criticarem la violació
dels drets humans sigui a Colòmbia o sigui a qualsevol lloc. La
violació dels drets humans jo crec que és un fet criticable en si
mateix independentment de qui la perpetra o on es fa.

I una vegada més he d’agrair les aportacions de tots els
grups. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Segons les aportacions de tots
els grups s’entén que es pot donar per aprovada per assentiment.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
1718/10. I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la
sessió.
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