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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si
es produeixen substitucions. 

L’ordre del dia d’avui consisteix en la...

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Perdoni, Sra. Presidenta. Ernest Ribalaiga substitueix Maria
Torres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga, perdoni.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Rosa Maria Alberdi substitueix Josep Maria Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Proposició no de llei RGE núm. 3104/10, presentada pel
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa als Objectius del MilAlenni i protecció dels drets
humans.

L’ordre del dia d’avui consisteix en la Proposició no de llei
RGE núm. 3104/10, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa als Objectius del MilAlenni i protecció
dels drets humans.

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. És una proposició no de llei que estava
pensada en el seu moment, quan va ser redactada i registrada, de
cara a aquesta cimera d’Objectius del MilAlenni que ha tengut
lloc a Nova York, que en aquests moments ja ha tengut lloc, ja
s’han aprovat els documents i per tant, arriba una mica fora de
temps per qüestions de calendari parlamentari; qüestions de
calendari parlamentari ens han fet que arribi -per dir-ho així- a
misses dites i bé, potser sí que hauríem de cercar una fórmula
perquè l’acord que s’aprovi finalment tengui sentit més enllà de
la referència d’una cimera que en aquests moments ja ha tingut
lloc.

D’altra banda, un altre aclariment inicial que voldria fer és
que s’emmarca dins de... i allò que li dóna sentit crec jo és una
campanya de les ONG internacionals de drets humans que
pressionaven, intentaven pressionar per mitjans mediàtics i
també per presència a les institucions, per a aquesta presència
de la referència als drets humans i a l’estret lligam que hi ha
entre les qüestions de desenvolupament i les de drets humans.

Especialment una ONG com Amnistia Internacional
s’adreçava a distintes institucions per intentar que s’aprovassin
texts d’aquests tipus, texts semblants a aquests, i és clar,
l’objectiu en aquell cas era que, com més pronunciaments
institucionals arribassin millor, al Govern espanyol que és el
que havia d’anar a la cimera, a més amb un paper protagonista
per part del president Zapatero, amb una demanda d’aquest
tractament especial de drets humans, perquè la proposició no de
llei no va tant en general sobre els objectius del MilAlenni i sobre
el conjunt del que signifiquen els Objectius del MilAlenni com
sobre aquesta qüestió específica de l’estret lligam que hi ha
entre els drets humans i els objectius més convencionalment
considerats de desenvolupament humà en lluita contra la
pobresa, en millora de la salut, en millora respecte de la Sida, en
millora de l’educació universal, etc. 

Aleshores, allò que es pretenia era reforçar els compromisos
dels països i dels governs en la defensa dels drets humans en el
marc d’aquest gran programa d’actuació global que volen ser els
Objectius del MilAlenni.

Es parteix per tant de la idea que existeix un vincle molt fort,
molt estret entre drets humans i desenvolupament humà, en la
idea que on es respecten els drets humans hi ha menys pobresa,
on es respecten els drets humans hi ha millors indicacions en
aquestes altres qüestions com alimentació, salut maternal, salut
infantil, esperança de vida i, recíprocament també, on els
indicadors de desenvolupament humà són millors també la
situació dels drets humans són millors. És a dir que en cap cas
podem considerar els objectius de desenvolupament com a una
excusa per deixar els drets humans en segon terme, sinó que
més aviat el contrari, la situació de la defensa dels drets humans
i la lluita per defensar la situació pel que fa a pobresa, a lluita
contra la pobresa són dues lluites que es reforcen mútuament.

Aquesta consideració, que són dues lluites o dos camins que
es reforcen mútuament, és especialment veritat en la qüestió
d’equitat de gènere i la qüestió d’igualtat entre homes i dones.
Tota la literatura sobre desenvolupament i sobre cooperació al
desenvolupament que es fa des de les agències de Nacions
Unides i des de les grans ONG internacionals en aquests
moments reconeixen ja aquesta idea, que millorar la situació de
la dona i avançar cap a una millor equitat és el millor camí
perquè la situació d’una colAlectivitat, d’un poble, millori pel
que fa al seu desenvolupament humà, en el sentit que quan les
dones cobren més poder sobre el seu destí millora de manera
substancial el benestar de les poblacions per múltiples motius un
dels quals crec que és l’especial responsabilitat que senten les
dones cap al benestar de les famílies i també de les seves
comunitats.

Per tant, l’objectiu era que els documents finals, el pla
d’acció, els documents finals d’aquesta cimera de Nova York
recollissin aquesta idea i la incorporassin i que la incorporassin
a més en termes concrets, en termes que en matèria de drets
humans hi hagués objectius quantificables, hi hagués metes, hi
hagués mecanismes de comprovació, hi hagués tot allò que en
anglès es diu acconuntability, que ve a ser rendició de comptes,
avaluació d’objectius, aquella mateixa rendició de comptes i
avaluació d’objectius que es posa per metes com a salut
reproductiva o alfabetització o salut infantil, que també hi fossin
en matèria de drets humans. 
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Com deia al principi per qüestions de calendari parlamentari
aquesta proposició no de llei ens arriba quan ja ha acabat la
cimera. En aquest moment podem fer ja una valoració. Crec que
la valoració que han fet les ONG, que ha fet la mateixa amnistia
internacional a la qual m’he referit, però que també ha fet
Oxfam Internacional i que han fet molta altra gent d’aquest món
de la solidaritat és que el resultat ha estat, com a altres vegades,
magre i que com altres vegades ha estat més al terreny de la
retòrica i de les bones intencions, la qual cosa no vol dir que no
hi hagi hagut coses interessants. 

Hi ha hagut coses interessant en matèria d’equitat de gènere.
Hi ha hagut coses interessants en l’estratègia de salut global,
però per exemple en aquest cas de l’estratègia de salut global
també ens quedam en la incertesa i en la incògnita dels
compromisos sobre els recursos que permetin que aquesta
estratègia proposada pel mateix secretari general de Nacions
Unides es faci realitat. D’altra banda, en aquest moment el que
s’ha constatat és que aquests objectius del milAlenni que, com el
seu nom indica, es va fixar la comunitat internacional amb el
canvi de milAlenni, eren objectius per a l’any 2015. 

Per tant, estam en aquests moments a només cinc anys
perquè es compleixi la data en què s’havia d’arribar a aquestes
metes que com saben tots els diputats i diputades són metes en
qüestions diverses, com en salut reproductiva, lluita contra la
Sida, sostenibilitat, etc., i en aquest moment encara som enfora
d’arribar-hi, estam per davall del nivell de compliment que se
suposava que hi havia d’haver per a l’any 2010.

També hi ha hagut propostes interessants com la que ha fet
el president Zapatero, no tenc inconvenient a dir-ho, i a la qual
també ha donat suport el president Sarkozy respecte d’aquesta
taxa sobre transaccions financeres. És una proposta molt antiga,
molt vella, és una proposta per cert respecte de la qual tenim
una proposició no de llei presentada, prèvia que en Zapatero en
parlàs a Nova York, i que se suposa que es veurà en una propera
comissió. 

Ja dic, és una proposta interessant que ara s’ha de concretar.
Tal com es va expressar a Nova York, les cimeres del G-20 són
un lloc adequat perquè aquesta idea, perquè d’aquest gran
volum especulatiu de transaccions que van de punta a punta del
planeta puguin sortir uns recursos que permetin d’una banda
controlar tot aquest moviment i d’altra banda generar recursos
en aquest combat global contra la pobresa als qual ens
enfrontam, que són els Objectius del MilAlenni.

Pel que fa al que era objecte de la proposició no de llei que
és la matèria de drets humans, les valoracions que en fan les
mateixes ONG que feien aquesta proposta tornen ser que els
resultats no estan a l’alçada del que elles demanaven. Hi ha
reconeixement al pla retòric, però falta allò que fa un moment
jo en deia acconuntability, o sigui, falta marcar objectius
concrets, marcar compromisos concrets per part dels governs,
marcar sistemes de transparència i de rendició de comptes i
marcar aquestes fites que permetin traduir a coses comptables
i avaluables aquesta idea de reforç mutu que hi ha entre la lluita
de drets humans i la lluita contra la pobresa i la lluita per al
benestar global, aquest gran programa per a justícia global que
en definitiva vol ser els Objectius del MilAlenni.

Poca cosa més, com deia al principi les propostes d’acord
arriben en un moment en què ja la cimera ha passat. Crec que hi
ha un dels punts que possiblement no sigui afectat per això. Hi
ha un altre punt que sí que s’adreça directament a defensar que
alguna cosa sembli un document final, que en aquest moment ja
està redactat i aprovat. Per tant, no tenc inconvenient que entre
tots els grups li cerquem la fórmula que tots creguem adient i
millor perquè tengui sentit en aquest moment, en aquestes dates
de post-cimera de Nova York.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tot el suport als seus
plantejaments, Sr. Llauger. És veritat que arriba tard a demanar
que s’inclogui el document al document final de la cimera,
nosaltres (...) les seves peticions, però consola saber que molts
presidents i moltes persones allà varen treballar, entre aquestes
com vostè ha dit el president Zapatero, perquè aquestes coses
que vostè planteja concretament hi fossin reflectides i em
sembla que així ho són.

Com que la qüestió aquesta de les quotes que tenim al
Parlament ha provocat aquesta incoherència temporal li
proposo, recollint la seva proposta, una esmena in voce, després
podem aturar-nos un moment a veure si sabem redactar-la, però
em sembla que podríem buscar una fórmula per a aquest primer
punt que fos “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol”, veure’m, crec que ha demostrat que està avançant en
aquestes línies que vostè diu i per tant, proposava continuar
avançant, però podem buscar un terme que ens agradi a tots. Em
sembla que seria bo que aquest parlament aprovés aquesta
proposició no de llei per unanimitat i després deixar el redactat
igual i del punt 2, exactament igual. 

Aquesta és la meva proposta perquè així em sembla que tots
estarem en aquesta cosa que em sembla que sentim tots, que
evidentment la proposició no de llei arriba tard, però mai no és
tard per parlar de la pobresa, de les terribles conseqüències i de
l’obligació i del compromís que tenim tots per lluitar contra
ella. Perquè això que dic de contra la pobresa és un parer que en
el últim eurobaròmetre comparteix el 90% dels ciutadans i
ciutadanes europeus, que diuen que l’ajuda al desenvolupament
per lluitar contra la pobresa és un tema absolutament important.
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Saben que des dels anys 90 els fòrums internacionals es
preocupen, no solament els fòrums internacionals, sinó moltes
organitzacions i institucions nacionals, de fer un replantejament
de l’ajuda al desenvolupament en el sentit que hi ha hagut unes
coses que, en aquells moments abans dels anys 90 es feien
perquè hi havia una política de blocs, etc., però que després això
ha canviat i ens centram en què hi ha d’haver una lluita
aferrissada contra la pobresa perquè, què és la pobresa? 

La pobresa és la mutilació d’allò que ens permet saber quins
drets podem defensar i defensar-los. O sigui, la pobresa ens
limita, a les persones que la pateixen..., jo quan prepara aquesta
resposta he mirat les últimes dades sobre la gent que viu per
sota d’un dolar al dia o sigui que és pobresa extrema i ara
mateix estam en 1.200 milions de persones que viuen en
pobresa extrema, però és que cada any 11 milions de nens
menors de 5 anys moren per malalties evitables derivades de la
pobresa, de la pobresa que fa aquesta incapacitat per saber a què
tens dret, què pots defensar i com et pots defensar d’aquesta
falta d’aquest dret.

Per tant, ja sabem que hi ha hagut sempre grans fams en el
món. Mirava ara quan em preparava això, i recordava una fam
que hi va haver a Irlanda, per exemple, a mitjans del segle XIX
que va matar 2,5 milions de persones i 2 milions de desplaçats
i la de Xina (...) que va ser al segle passat, a mitjans del segle
passat i es va portar entre 16 i 36 milions de persones així
mateix. Ja ho sabem això, però ara més mai tenim el
compromís... perquè més que mai els països hem arribat a una
riquesa i a un estatus de globalització o un nivell de
globalització que de cap manera podem ser aliens a aquest
compromís que tenim amb això que el Sr. Llauger ha dit tan
estupendament que és dir tots hem de vincular aquesta xacra de
la pobresa precisament a la incapacitat per gaudir de tots els
drets i les llibertats fonamentals.

Només volia dir que fer aquesta proposta..., la proposició no
de llei em sembla que en tots els seus termes hauria de ser
aprovada i m’agradaria que trobéssim una paraula que fes de
consens.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alberdi. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, lo que
han dicho los diputados que me han precedido es que la verdad
es que esta PNL nos llega tarde, la cumbre a la que se refiere se
celebró los días 20, 22 de este mismo mes, pero también
tenemos que decir que visto lo visto desde el Grupo
Parlamentario Popular pensamos que se debe seguir insistiendo
y trabajando para conseguir los Objetivos del Milenio 2015, a
pesar de las divisiones, de las controversias y de la hipocresía
que se han puesto de manifiesto en esta cumbre y que han sido
denunciadas desde organizaciones no gubernamentales, las
cuales han dicho que esta cumbre ha sido un espectáculo caro,
con mucho ruido y pocas nueces. 

Sin duda cada uno de nosotros somos un poco responsables
de que -i a mí me gustaría profundizar un poco más-, creo que
todos somos un poco responsables de que 1.200 millones de
personas en el mundo vivan con unos ingresos inferiores a un
euros como se ha dicho antes; que 854 millones de seres pasen
hambre; que 114 millones de niños en edad escolar no acudan
a la escuela y que de esos 114 millones, 63 sean niñas; que 11
millones al año de niños y niñas menores de cinco años pierdan
la vida por padecer enfermedades que se hubieran podido evitar;
que medio millón de madres mueren al año de parto o de
maternidad; que 3 millones de personas mueran de SIDA, y que
2.400 millones de seres humanos no tengan acceso ni siquiera
a agua potable. Es duro, pero con demasiada frecuencia
olvidamos esta realidad sobre todo cuando hay intereses de por
medio. 

Sin embargo, sí que si no se ataja... se solucionan estas
desigualdades, somos responsables y estamos poniendo en
peligro nuestro propio sistema. No bastan las palabras ni los
propósitos nobles, hay que buscar resultados concretos. Para
nada servirá hoy esta proposición no de ley si es sólo para
justificar nuestra conciencia, si mañana nos olvidamos de que
se aprobó y no hacemos nada más. Hay que seguir en esta línea,
hay que replantearse los métodos para llegar a una distribución
más justa, terminar con la negligencia e invertir más en
agricultura, llevar a cabo políticas justas para pequeños
productores, proteger a los más vulnerables y hacer posible...
eso, desde luego, cada ciudadano, tenemos nuestra cuota de
responsabilidad.

Desde nuestro grupo parlamentario tenemos muy claro que
hay que cumplir las promesas que se hacen y es una buena
noticia que la cumbre de la ONU por ejemplo, recién celebrada,
que la Casa Blanca se comprometa a duplicar la ayuda al fondo
mundial de la lucha contra el Sida en tres años. Hay que hacer
lo posible para que los gobiernos actúen en consecuencia con las
demandas, por eso creo que debería haber más proposiciones no
de ley como ésta, mientras podamos hacerlas. 

A pesar de la crisis es imprescindible el apoyo a los más
vulnerables, administrar los recursos de manera ética y eficaz,
no despilfarrar para conseguir esos avances. La exigencia del
respeto a los derechos humanos debería ser premisa
indispensable para acceder a las ayudas con la firme voluntad de
los gobiernos democráticos.

Por otro lado la discriminación y la falta de equidad son las
principales causas de la violencia contra la mujer y el maltrato
infantil. Por ejemplo, si las mujeres no reciben educación quines
lo sufren principalmente son los niños y las niñas. El hombre se
arroja a la propiedad de la mujer y la discrimina en el trabajo, en
las actividades políticas y hay que romper los patrones
discriminatorios y todos los esfuerzos serán pocos para
conseguir la igualdad y en la educación y en las oportunidades.
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Es imprescindible la denuncia constante sin tapujos, sea cual
sea la tendencia política, sin hipocresía ni medias tintas. Urge
cumplir con los Objetivos del Milenio que se estableció de
acuerdo con 189 países, entre ellos España y, aunque los
resultados concretos de la reunión de la ONU han sido más bien
escasos habrá que replantearse los métodos, como han
manifestado algunos dirigentes, para cumplir los objetivos que
exigen darle prioridad a la lucha contra la pobreza.

Poco más, como la esperanza es lo último que se pierde, por
eso ante la conducta de gobernantes que constantemente se
contradicen, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos
manifestar nuestra voluntad de colaborar para conseguir estos
objetivos en el 2015 si es posible. Por eso también vamos a dar
apoyo, como no podía ser de otra manera, a esta proposición no
de ley. Creo que si en lugar de tener la palabra “defender” se
pone “cumplir” está totalmente vigente. Por lo tanto, ésta es mi
proposición. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pastor, penso que podríem interrompre uns dos minuts
per veure si ens posam d’acord amb el text definitiu, si els
sembla...

LA SRA. PRESIDENTA:

(...) paraula crec que hem arribat a un consens.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, presidenta. Teníem la qüestió que jo havia
esmentat a la primera intervenció, que el punt primer de l’acord
feia referència a instar el Govern a defensar determinades coses
que tenen a veure amb un document que en aquest moment ja ha
estat aprovat, no?, i per tant es tractava de resoldre aquest
problema trobant una redacció que ja no fes referència a una
cosa que encara està per redactar, i després de parlar els
diferents portaveus hem arribat a la redacció següent, que és de
la satisfacció de tots:

“El Parlament de les Illes Balears encoratja el Govern
espanyol a defensar -i aquí hi ha dues línies que se’n van, tota
aquella referència al document final- a defensar que la igualtat
de gènere i la promoció i protecció del gaudi ple per a totes les
persones de cada un dels drets humans i de les llibertats
fonamentals són essencials per assolir els Objectius del
MilAlenni”.

Si la Mesa necessita una versió escrita o això, idò la feim
arribar sense problema. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gràcies, Sr. Llauger. Doncs procediríem a la votació, i
crec que no cal, i s’aprovaria per unanimitat. I en conseqüència
queda aprovada per unanimitat.

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