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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, Sra. Presidenta, Miquel Àngel Coll substitueix Maria
Torres.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Sí, Josep Carretero substitueix Cristina Rita.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Virtudes Marí substitueix Maria Monserrat.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2132/10, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manca de drets
humans de les dones i nins i nines a Afganistan.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, el primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en la
Proposició no de llei RGE núm. 2132/10, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a manca de drets humans de les dones i nins
i nines a Afganistan.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sra.
Morillas.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Gracias, Sra. Presidenta, buenas tardes a todos y a todas.
Con la presente presentación de esta proposición no de ley el
Grupo Parlamentario Socialista quiere visibilizar la falta de
derechos humanos en Afganistan, en especial la falta de
derechos humanos de las mujeres, los niños y las niñas, estando
este país a la cola del mundo en este tema.

Las mujeres en Afganistan no tienen derecho a la sanidad,
a la educación, al trabajo, en definitiva no son tratadas como
seres humanos y como consecuencia sus hijos e hijas, ya que
hay que recordar el estado de guerras contínuas que vive el país
desde hace aproximadamente treinta años y la gran cantidad de
mujeres solas con hijos que hay en dicho país.

A mediados de abril de este año estuvo en Palma una
representante de la Organización de Mujeres Revolucionarias de
Afganistan (RAWA). Esta visita ha formado parte de una serie
de conferencias que ha ofrecido en todo el territorio español,
invitada por diferentes organizaciones de mujeres, en nuestra
comunidad fue invitada por la Plataforma por la Igualdad de
Baleares, plataforma integrada por asociaciones de mujeres,
organizaciones y partidos políticos. Con esta conferencia, la
representante de RAWA ha pretendido sensibilizar y crear un
compromiso de las instituciones que ha visitado en su visita a
diferentes ciudades de España.

En Palma la recibieron la consellera de Igualdad y Juventud
del Consell de Mallorca, la directora del Instituto Balear de la
Dona y el director general de Cooperación al Desarrollo de la
Conselleria de Asuntos Socials e Inmigración. El compromiso
que pidió la representante de RAWA fue la creación de un
manifiesto consensuado por todas las organizaciones de mujeres
implicadas y las diferentes administraciones públicas que han
dado su apoyo, para visibilizar la falta de derechos humanos de
las mujeres en Afganistan que se hará llegar al Gobierno de
España.

En su visita a Palma, Mariam Rawi, nombre ficticio,
escondió su rostro a los medios de comunicación por estar
amenazada de muerte en su país, por el trabajo de divulgación
que está desarrollando por todo el mundo de las injusticias y
atropellos a los derechos humanos que se están dando en su
país, con especial incidencia en las mujeres. RAWA, la
Asociación Revolucionaria de Mujeres Afganas, se formó en
Kabul, Afganistán, en 1977, como una organización política
independiente de mujeres afganas en lucha por los derechos
humanos de las mujeres y por la justicia social en Afganistán.
Las fundadoras fueron un grupo de mujeres intelectuales, bajo
el liderazgo de Meena, su primera presidenta y que fue
asesinada por los fundamentalistas religiosos. Desde entonces,
las líderes de esta organización están trabajando en la
clandestinidad por las contínuas amenazas de muerte que
reciben.

Uno de los objetivos de esta organización de mujeres es
involucrar al mayor número de mujeres afganas en actividades
sociales y políticas encaminadas a conseguir los derechos
humanos para las mujeres, los niños y las niñas, y contribuir a
la lucha por un gobierno basado en los valores democráticos y
laicos y Afganistán. A pesar de la persecución política a la que
son sometidas las mujeres que conforman RAWA, están
involucradas de forma clandestina en un gran número de
actividades en diversos campos sociopolíticos, incluyendo
educación, salud, economía, etcétera.

Y sobre todo, su lucha fundamental, la emancipación de la
mujer afgana. La falta de derechos humanos de las mujeres en
este país no ha variado nada con la ocupación de las fuerzas de
Estados Unidos y la OTAN, de hecho la situación de las
mujeres y las niñas sigue siendo aterradora; aunque las niñas y
las mujeres en Kabul tengan una cierta libertad para ir a la
escuela y emplearse, no sucede lo mismo en el resto del país. En
algunas provincias los señores de la guerra siguen imponiendo
decretos como los que imponían los talibanes, prohibiendo el
acceso a la escuela de las niñas y el acceso al trabajo de las
mujeres. Aunque les ofrezcan trabajo a las mujeres en las
oficinas de la ONU y de algunas ONG, no lo pueden hacer, las
mujeres no pueden coger un taxi, ni andar por la calle a menos
que vayan acompañadas de algún pariente hombre, incluso en
Kabul donde están presentes miles de soldados extranjeros, las
mujeres afganas no se sienten seguras y muchas de ellas siguen
llevando el burka como protección.

En algunas áreas donde existe educación para chicas, los
padres tienen miedo de que sus hijas se beneficien de ella, tras
la quema de escuelas para niñas. Hay secuestros de niñas de
camino a la escuela y los asaltos sexuales a niños y niñas están
a la orden del día.
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Todo esto es un resumen de un artículo que Mariam Rawi,
en su campaña por difundir lo que está ocurriendo en su país,
escribió en el periódico inglés The Guardian, el 15 de febrero
de 2004, y que en la conferencia que dió en el centro cultural de
Sa Nostra, el pasado 15 de abril de 2010, con motivo de su
estancia en Palma, manifestó que estas situaciones seguían
siendo lo mismo.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente proposición no de ley: “El Parlament de las
Illes Balears insta al Gobierno de España a que en sus
actuaciones en Afganistán priorice la salvaguarda y defensa de
los derechos humanos, en especial los de las mujeres y los niños
y las niñas.”

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morillas. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, presidenta, senyors diputats. Bé, jo no vaig tenir
ocasió de conèixer aquesta persona de RAWA quan va fer
aquesta visita a Palma, però sí que no era la primera vegada que
alguna representant d’aquesta organització havia visitat Palma,
i altres vegades sí que havia pogut i realment constatar que fan
un treball encomiable, a més de molt de coratge i de denúncia
de la situació que viuen les dones. Una situació dels drets
humans i especialment de drets de les dones que, com ha dit la
portaveu del Partit Socialista, és dramàtica.

Passa que allò que proposa aquesta proposició no de llei és
que instem el Govern espanyol que a les seves actuacions a
Afganistan prioritzi la defensa dels drets humans; clar, nosaltres
li donarem suport, perquè així ha de ser, el que passa és que li
donarem suport des d’un cert escepticisme, perquè en aquests
moments la principal actuació que fa el Govern espanyol a
Afganistan és mantenir una presència militar, dins el marc d’una
operació de l’OTAN, que s’ha revelat molt poc eficaç per a la
protecció dels drets humans de les dones a Afganistan.

És a dir, totes aquestes dades, situació aterridora, com ha dit
la portaveu del Grup Socialista, dels drets de les dones, jo les
havia llegit a un informe de Human Rights Watch molt recent,
d’ara fa un any, i que parlava de matrimonis infantils d’un
percentatge altíssim de matrimonis que són pràcticament de
matrimonis forçats i matrimonis infantils; parlava de què l’índex
d’alAlotes que van a educació secundària és baixíssim, de més
d’un 10%; parlava de situacions de violència, d’atac a les dones;
que realment, com ha dit ella, dins l’àrea de Kabul, tenen un cert
espai, però que a les àrees rurals no tenen cap dret, i això era
l’any 2009, quan ja dúiem molts anys de presència militar
d’aquesta operació de l’OTAN a Afganistan.

D’altra banda també, una dada que va sortir als mitjans i per
a mi molt reveladora, és que el Govern Karzai, o sigui, el
govern aliat d’Occident, no un govern dels talibans, sinó el
govern aliat d’Occident, va fer aquella famosa llei que deia que
una violació que era dins del marc del matrimoni no era una
violació, no era un delicte. Jo crec que tot això és molt indicatiu
de quina és la situació dels drets de les dones i de quin és
l’avanç que ha pogut significar la presència de l’OTAN respecte
d’això. En general, les missions militars no destaquen per
incloure en el seu mandat o en la seva actuació la defensa dels
drets humans, tenim el cas recent dels atacs a Al Aaiún al
Sàhara que varen passar davant els nassos de la MINURSO, que
és la missió de Nacions Unides, i si Nacions Unides no ho fa,
que té més retòrica de drets humans, sembla que l’OTAN ho fa
encara menys.

Respecte d’aquesta missió militar, sabem per la recent
cimera de l’OTAN a Lisboa, que, a més, s’està plantejant la
retirada, que l’OTAN s’està plantejant la retirada, i bé, és
evident que a Afganistan no s’ha aconseguit millorar la situació
dels drets humans; jo crec que tampoc no s’ha aconseguit
estabilitzar molt, perquè després que s’anunciàs això han
continuat els assassinats i els atacs, però el que és evident és que
aquesta retirada tampoc no afavorirà que es millori la situació
dels drets humans de les dones. Quan es parla dels pactes de
Karzai amb els talibans moderats, amb els anomenats talibans
moderats, crec que no convida a molta esperança aquesta
situació.

Per tant, nosaltres li donarem suport, ja dic un suport
escèptic que es pugui fer molta cosa, ara, en qualsevol cas, com
que la demanda és que s’insti el Govern espanyol a colAlaborar
amb la protecció dels drets humans sí que podrà ser interpretat,
en el millor dels casos, com que aquesta retirada de l’OTAN es
faci amb el Govern de manera pactada incloent qüestions de
protecció dels drets humans, i que es procuri introduir aquesta
variant o aquesta qüestió de la protecció dels drets humans en
tot allò que es refereixi a Afganistan, el qual ha estat un país o
és un país que es mira només des del punt de vista de l’interès
per les matèries primeres i de l’interès per allò que es diu la
lluita contra el terrorisme global, no?, però la perspectiva dels
drets humans crec que de moment no ha estat la prioritat dels
països de l’OTAN o dels països occidentals, almanco pel que fa
als resultats.

En qualsevol cas, donam suport a la proposició no de llei i
donam suport també, i crec que és un dels motius important per
donar-hi suport, a la feina que fa gent com RAWA que fa una
feina encomiable. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tots. Potser
la meva exposició serà reiterativa dels arguments que ja ha
exposat la representant del PSOE, però pens que si ha de servir
perquè tots coneguem millor i prenguem consciència d’un
problema tan greu com el que es viu en aquests moments i des
de fa molts anys a Afganistan doncs no és feina perduda fer-la.
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Les últimes dècades la història d’Afganistan han estat
tremendament convulsa, és una història de lluites, de guerres,
d’invasions i de resistència als invasors. Tota la societat afgana
ha patit les conseqüències d’aquest conflicte continuat, però són
les dones, els nens i nenes les primeres i principals víctimes. El
1996, quan el país caigué en mans dels talibans, les dones eren
les víctimes del fanatisme extrem d’un règim que les prohibia
treballar, sortir totes soles, conduir, anar a l’escola i anar
acompanyades d’homes que no fossin familiars. Els homes
tenien a les seves mans el dret a la vida o a la mort de la seva
esposa; eren tractades com a éssers infrahumans en nom del
fonamentalisme islàmic, a més eren obligades a vestir amb el
burka.

Aquesta repressió es feia més greu si tenim en compte que
abans dels talibans les dones afganeses eren dones habituades
a formar part de la vida pública del seu país, per això, com que
no estaven acostumades a aquesta sobtada i tan brutal repressió,
moltes d’elles caien en estat de depressió i recorrien al suïcidi
per escapar de tan patiment.

El 2001, després de l’11 de setembre, com sabem, Estats
Units i una coalició internacional va derrocar el govern talibà i
mitjançant l’ONU crearen una nova força internacional per
ajudar al règim del president Karzai, però encara no s’ha
aconseguit estabilitzar el país i més amb lluites constants,
fomentades pels talibans que cerquen mantenir i incrementar el
seu poder regional.

Els últims anys les dones i els infants continuen patint molta
violència. Segons UNICEF, després de la caiguda del règim
talibà, la situació dels menors d’edat i de les dones continua
essent lamentable; per citar algunes dades, un de cada nou
infants mor abans d’acomplir un any de vida per malalties no
tractades o perquè el 90% dels naixements transcorren a casa de
la mare sense assistència mèdica; un 25% dels nens nascuts a
Afganistan morirà abans d’acomplir cinc anys; les nenes no
poden anar a l’escola i les dones són obligades a realitzar
treballs forçats, són dades vertaderament terribles.

L’activista afgana Malalai Joya manifestava a una entrevista
que la situació de les dones al seu país continuava essent un
infern a la majoria de les províncies; que, malgrat algunes
ciutats, com Kabul, Herat i Mazar-i-Sharif, algunes dones tenen
ja accés a l’educació i a la feina. A la majoria de províncies no
hi ha cap tipus de justícia i la situació és cada dia més
desastrosa, que a l’Afganistan es maten les dones com si fossin
ocells i que la majoria continuen fent ús del burka per seguretat,
per poder continuar vives.

Malalai Joya també denuncia que ara les dones afganeses no
tenen els drets i les llibertats que tenien els anys setanta i
vuitanta, moltes dones lluitadores com ella, que han fet sentir la
seva veu, han estat assassinades, entre elles, com ja ha
comentat, una antiga líder, Meena de RAWA. Malalai també
demana a la resta del món el suport per als activistes i els
demòcrates del seu país, els quals són capaços de lluitar contra
el terrorisme i el fonamentalisme, arriscant la seva pròpia vida
si és necessari. I també considera que el Govern dels Estats
Units i els seus aliats no ha estat una solució per als més dèbils
a Afganistan, que no ha suposat realment un avanç.

Certament, és una situació molt complexa, però si aquest
Parlament pot fer alguna cosa per mitigar les penes d’aquestes
dones i d’aquests infants per millorar les seves condicions de
vida i augmentar els seus drets i les seves llibertats, urgeix que
ho facem, perquè el tracte que reben aquests éssers humans a
l’Afganistan és absolutament intolerable i no hauria de tenir
cabuda en el segle XXI. Per tant, el nostre grup parlamentari
també donarà suport a aquesta proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Sí, muchas gracias, Sra. Presidenta. Agradecer al portavoz
del BLOC y a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular el
apoyo a esta proposición no de ley y decir que sí, que te crea un
poco de escepticismo el pensar que ..., pero quería decir que una
gota de agua poco a poco llena un vaso, muchas gotas de agua
van llenando un vaso. Y en su visita a Palma de esta mujer de
RAWA lo que nos dio a entender a todas las mujeres que la
invitamos y que estuvimos con ella fue que lo que quería era la
divulgación de estas cosas y el apoyo de las instituciones de los
países democráticos, y con ésto que ella se sentía reconfortada
y le servía para seguir en su lucha.

En Afganistán estas mujeres han conseguido hacer una red
de mujeres que están clandestinamente trabajando en casa, para
poder ir dando clase o haciendo escuelas clandestinas para las
niñas y las mujeres y sus madres. Y la verdad, que según nos
contó, están organizadas, lo que pasa es que están
clandestinamente, y enseguida que alguien dé un chivatazo pues
las pueden matar o las pueden asesinar, de hecho han salido
recientemente las noticias que han intentado quemar algunas
escuelas de éstas.

Con esto quiero decir que es muy importante cualquier paso
que se dé para visibilizar la falta de derechos humanos en
cualquier sitio del mundo y que esta proposición no de ley se la
haré llegar a esta representante de esta organización de mujeres,
a través de una ONG que trabaja y las ayuda, y que tampoco
pueden decir su nombre ni pueden decir sus contactos porque
también están amenazados de muertes, esta ONG tiene su sede
en Barcelona y colabora estrechamente con estas mujeres en
Pakistán, porque están refugiadas en Pakistán.

Y bueno, creo que estará contenta de saber que desde aquí,
desde el Parlament de las Islas Baleares pues también le
queremos ayudar, por lo menos moralmente, aunque no
podamos hacerlo de otra manera. Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morillas. Tocaria votar, però entenc que es pot
aprovar per unanimitat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5789/10, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
reconeixement del genocidi armeni.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix a la
Proposició no de llei RGE núm. 5789/10, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a reconeixement del
genocidi armeni.

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Una proposició no de llei
que supòs que als diputats els ha semblat una qüestió llunyana,
llunyana tant en el temps com en l’espai, per tant començaré
explicant per què es presenta aquesta ONG, aquesta PNL.

Aquesta PNL es presenta perquè, per part de la comunitat
armènia de tot el món, els seus representants mitjançant
associacions (...) o mitjançant associacions d’armenis a la
diàspora, duen a terme una campanya per dir-ho així per intentar
que hi hagi com més reconeixements possibles del genocidi
armeni. És a dir, és una qüestió que en principi ens sona
llunyana, però que a molts de parlaments del món s’ha debatut,
a més a alguns amb gran polèmica i de manera molt encesa i en
aquest sentit és una qüestió d’actualitat, perquè per als armenis
és una qüestió de vital importància, i jo crec que també és de
vital importància, com explicaré després per a Turquia i per la
relació entre Turquia i occident.

Per tant del que es tracta, el que es proposa, és que el
Parlament nostre faci un reconeixement que això va ser un
genocidi, tal com s’ha fet a altres parlaments occidentals
importants i a altres institucions occidentals de primera
importància. 

El primer que voldria explicar és que quan dic que és un
genocidi, que s’ha de reconèixer com a genocidi, és que el
reconeixement que ha de fer aquest parlament és que és un
genocidi amb tot allò que implica aquesta paraula i amb la
definició legal, exacta, del que els textos de la llei internacional
tipifiquen com a genocidi. Les Nacions Unides tenen una
convenció per a la prevenció i la sanció del delicte de genocidi
de l’any 48 que estableix una definició de genocidi. Defineix el
genocidi com uns actes que tenen la intenció de destruir
totalment o parcialment un grup nacional, ètnic, racial o religiós
com a tal mitjançant el desplaçament massiu dels seus membres,
l’assassinat dels seus membres, la lesió greu a la integritat dels
seus membres o mitjançant crims massius perpetrats contra els
seus membres. És a dir, perquè hi hagi genocidi hi ha d’haver
una sèrie d’elements: hi ha d’haver massivitat, és a dir, un
genocidi no és un assassinat ni un grapat d’assassinats, ha de ser
una cosa massiva; hi ha d’haver un element també de
planificació i de sistematicitat; i l’objectiu ha de ser un grup
ètnic o un grup nacional com a tal, o sigui, tots el pertanyents a

tal grup ètnic o a tal grup nacional han de ser l’objectiu d’aquest
acte.

En aquest sentit un genocidi, que és una paraula que a
vegades s’utilitza d’una manera una mica lleugera i de qualsevol
cosa a vegades es diu “això és un genocidi”, un genocidi en
aquest sentit és, per exemple, l’holocaust, l’holocaust, tothom
sap el que va ser l’holocaust; o un genocidi és el que va cometre
contra la població herero de Namíbia per part d’Alemanya a
començament de segle; la gran fam d’Ucraïna, que també vàrem
dur a aquest parlament; Pol Pot, que també està reconegut com
un dels grans genocides d’aquest segle contra la població de les
ciutats de Cambotja; o a Rwanda l’any 94 també. I quan dic que
allò d’Armènia va ser un genocidi és en el mateix sentit que ho
varen ser aquests cinc, sis o set grans genocidis del segle XX.

Dit això, dues paraules sobre qui són els armenis. Els
armenis són un poble de llengua indoeuropea, és a dir, que
conviuen, moltes vegades han conviscut devora pobles turcs o
devora pobles àrabs però són un poble no semita sinó
indoeuropeu, de religió cristiana; a més la curiositat és que ells
diuen que són la primera nació cristiana del món, perquè en el
segle 301 ja vivien un període d’independència i ja varen
adoptar el cristianisme com a oficial i va ser el primer país que
va adoptar el cristianisme com a religió oficial fins i tot abans
de l’imperi romà, quasi un segle abans de l’imperi romà.

Durant la seva història ha format part de diversos imperis i
ha tengut poques vegades la independència, i bona part de la
població armènia ha viscut sota l’imperi otomà; altres han viscut
sota Rússia, etc. Ara, com saben els diputats, després de la
dissolució de l’imperi romà..., de l’imperi soviètic hi ha hagut
una..., ja hi ha un país independent que és Armènia, de les
poques vegades que han tornat a tenir un país independent.
Actualment la població armènia està en aquest país d’Armènia,
però també n’hi ha a Rússia, també n’hi ha a Turquia, també
n’hi ha a Iran, a part que hi ha una gran diàspora, una diàspora
que ha proporcionat noms ilAlustres com el de Charles Aznavour
o com el d’André Agassi, que tots els diputats coneixen.

El genocidi va tenir lloc en els temps finals de l’imperi
otomà. En aquest temps final de l’imperi otomà la feblesa de
l’imperi otomà i els moviments nacionalistes propis del XIX
varen provocar un trencament de la convivència entre la majoria
turca i les minories nacionals que vivien dins Turquia, i ja abans
del segle XIX, l’any 1894-95, hi va haver unes primeres
matances. El que es coneix pròpiament com el genocidi o la part
més..., on hi va haver més morts i més violència són els anys
1915-1918, en el context, per tant, de la primera guerra mundial,
en el temps del que es deia els Joves Turcs, el règim dels Joves
Turcs, en què els armenis eren vistos com uns aliats dels
enemics de la guerra mundial -l’imperi otomà, per dir-ho així,
anava amb Alemanya-, i aleshores es desferma una campanya
de persecució massiva amb matances, amb deportacions
massives que té aquests elements que deia abans de
sistematicitat i de planificació des de les estructures de l’estat.
Entre 1915 i 1918 va ser la part més forta però hi va haver una
onada posterior, entre 1920 i 1923, ja a l’època dels
nacionalistes, és a dir, ja en l’època que després va dur a la
fundació de la república de Turquia, l’època d’Ataturk, és a dir,
que en aquest genocidi dels armenis els distints règims que
varen anar des d’aquesta etapa final de l’imperi otomà fins a la
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proclamació de la república moderna hi estan, diguem,
embrutats o hi estan tacats. 

Es calcula que..., els historiadors parlen d’1,5 milions de
morts i prop d’1 milió de deportats fora de les fronteres de
Turquia, que són la pràctica totalitat de la població armènia que
hi havia a Turquia; va quedar una minoria residual, ara encara
n’hi ha, però no són ni prop fer-hi la quantitat que eren en aquell
moment.

Per què és important aquesta qüestió? És important perquè,
primer, aquest poble ho reclama i vol que la comunitat
internacional ho reconegui, i en aquest sentit és la part que
poden com a Parlament de les Illes Balears, i jo crec que també
és important perquè és una exigència que hem de fer davant
Turquia. La Convenció per la prevenció i la sanció del genocidi
que deia abans diu que un dels elements davant el genocidi que
hi ha d’haver, a part de reparació a les víctimes, de persecució
dels culpables, és el reconeixement del fet de genocidi. Jo crec
que això és bàsicament allò que cerca el poble armeni. Turquia
en aquest moment està instalAlat en tot el contrari i no es mou de
tot el contrari. Cada vegada que hi ha un reconeixement
institucional del genocidi ells ho atribueixen a una conspiració
internacional antiturca; hi ha persones, alguns dels armenis turcs
que encara viuen a Turquia, que han estat assassinades, hi va
haver sobretot un periodista famós, Dink, que va parlar del
genocidi armeni i va ser assassinat per un ultranacionalista, però
el seu fill, que va reproduir les seves declaracions, va ser
condemnat a presó per un delicte d’insult a la identitat turca.
Fins i tot el famós premi Nobel de literatura Orhan Pamuk, que
no és armeni d’origen sinó que és turc d’ètnia, per dir-ho així,
també va fer referència una vegada al genocidi turc i també es
va enfrontar -afortunadament no va arribar a anar a presó- a
acusacions per aquest delicte.

Jo crec que aquesta actitud de Turquia contrasta amb altres
casos històrics, contrasta amb el cas d’Alemanya, per exemple,
que sí hi ha hagut una actitud de reconeixement de culpabilitat
i de voler superar aquell passat a partir de la veritat; contrasta
també amb el cas de Sud-Àfrica, que ha afrontat el seu passat
d’apartheid amb un procés de comissions de veritat i de
reparació i de recerca de la veritat, i en canvi Turquia continua
instalAlat en aquest negacionisme. I la cosa és important perquè
Turquia és un país que vol ser incorporat no només a la Unió
Europea, sinó que vol ser incorporat a la modernitat i a les
democràcies, i jo crec que perquè Turquia sigui incorporat a la
modernitat i a les democràcies se li ha d’exigir que faci els seus
deures en matèries de drets humans respecte d’aquest
reconeixement històric i també respecte del kurds, que és un
altra història.

Des del nostre punt de vista, des del meu punt de vista, és
una possibilitat interessant que Turquia sigui membre de la
Unió Europea; la Unió Europea no ha de ser conceptuada com
un club cristià occidental en el sentit tradicional del terme, però
perquè això sigui possible crec que és important que canviïn la
seva actitud respecte de la història i respecte dels drets humans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sra. Presidenta. De manera breu vull anunciar el
nostre suport als tres punts d’aquesta iniciativa, que si bé és ver
que és llunyana en el temps i llunyana en la geografia, no és
excusa per manifestar que creim que és una qüestió de justícia
i de solidaritat i de respecte a la memòria colAlectiva del poble
armeni.

És cert que Turquia, com a successora de l’imperi otomà,
reconeix que la massacre d’armenis va ser una realitat, no admet
que es tractàs d’un genocidi pròpiament dit, argumentant que no
es va tractar d’un pla d’extermini d’estat sinó que era més bé
conseqüència de lluites ètniques i de malalties i de la fam
precisament en plena primera guerra mundial. La veritat és que
aquells estudiosos que han fet feina en la matèria coincideixen
a assenyalar el genocidi pròpiament dit, fins i tot, com ja
comentava el Sr. Llauger, determinats historiadors turcs. En
certa manera resulta fàcil entendre que l’extermini, segons
quines xifres, perquè evidentment hi ha un ball de xifres com en
tot genocidi, però es parla d’1,5 milions de persones, fins i tot,
exterminades, un extermini d’aquest tipus no es pot dur a terme
sense el suport material i efectiu de tota una estructura d’estat.

Per tant creim que aquest és un exemple de barbàrie
irracional fonamentada en causes religioses i causes ètniques, és
a dir, en la utilització de la violència salvatge per homogeneïtzar
per la força ètnicament i culturalment un territori. Per tant
parlam d’un altre cas de voluntat d’eliminació de tot un poble,
de voluntat d’eliminació de tota una cultura i de voluntat
d’eliminació de qualsevol tipus de diversitat, menys conegut per
l’opinió internacional que l’holocaust nazi però m’atreviria a dir
que fins i tot més ferotge encara. De fet basta fer una ullada al
guió del genocidi: detenció i assassinat de 250 intelAlectuals
armenis en un sol dia, la primera passa que fan tots els
totalitarismes, d’intent d’extermini de la reflexió i de la cultura
i l’intent que allò mai no hagués existit; expulsió d’armenis de
les seves llars, l’exili dels armenis al desert de Síria i Iraq sense
aigua ni aliments amb la conseqüent inanició, abusos sexuals i,
en general, l’exposició a condicions extremes de tota la població
d’origen armeni resident a l’antic imperi otomà. Al final tot amb
l’excusa d’una suposada sublevació nacionalista de la població
armènia. Turquia ara continua afirmant que les mesures que es
varen executar es varen prendre per evitar la sublevació de la
milícia armènia amb el suport del govern rus.



DRETS HUMANS / Núm. 25 / 14 de desembre del 2010 331

 

Resumint, donarem suport als tres punts, nosaltres creim que
és important. Condemnarem el genocidi armeni, com han fet
fins i tot altres comunitats de l’Estat espanyol com el cas
d’Euskadi o el cas de Catalunya.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Coll. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Morell.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, al llarg
d’aquesta legislatura aquesta comissió de Drets Humans ha
plantejat distints temes relacionats amb la preservació
irrenunciable i la defensa dels drets humans al nostre país, però
també i molt especialment la defensa dels drets humans a altres
països del món que no tenen la sort de viure o d’haver viscut un
règim constitucional democràtic, on la pau i la llibertat en tots
els seus caires regnen per damunt de tot.

Sempre hem estat d’acord tots els partits polítics a aprovar
per unanimitat totes les iniciatives aquí presentades per
preservar els drets humans d’ara i de sempre. El tema que
tractam avui és un altre exemple del compromís d’aquesta
comissió i, per la nostra part, del compromís del Grup
Parlamentari Popular de preservar els drets humans d’ara i de
sempre a qualsevol lloc del món. 

Volem anunciar el nostre vot favorable a l’aprovació
d’aquesta proposició no de llei, com és de justícia que es
conegui i es reconegui per tothom la persecució i les tortures
que va patir el poble armeni per part de l’imperi otomà i l’estat
de Turquia durant la primera guerra mundial i anys posteriors,
que han estat qualificades de genocidi. En aquells moments el
Govern turc va iniciar una política de negació dels fets i de
silenci sobre les morts que patia aquest poble. No obstant
l’intent d’amagar el genocidi, la comunitat internacional va
començar a explicar al món les notícies que li arribaven del que
estava succeint, i començà a condemnar el genocidi armeni. El
maig de 1915 el Regne Unit, França i Rússia ja varen advertir
els líders mundials del que estava passant; també es feren
esforços per socórrer els armenis que continuaven morint.
Aquests països, juntament amb Alemanya i Estats Units,
començaren a fer d’altaveu de les tortures comeses i a explicar
al món el que estava passant amb el poble armeni.

La comunitat internacional coetània al nostre temps, encara
que no en la seva totalitat, s’ha postulat a favor del
reconeixement del genocidi armeni; és el cas d’Alemanya,
França, Canadà, Itàlia, Polònia, Bèlgica, Suïssa, Holanda,
Suècia, també ho ha fet el Congrés dels Estats Units, entre
d’altres, però també ho ha reconegut el Parlament Europeu de
la Unió Europea i sobretot Nacions Unides.

La Convenció sobre la prevenció i el càstig dels crims de
genocidi de les Nacions Unides descriu el genocidi com l’acte
comès amb el propòsit de destruir en part o en la seva totalitat
una nació, una ètnia, una raça o un grup religiós. Clarament
aquesta definició es pot aplicar a les barbaritats comeses contra
el poble armeni per part del govern turc d’aquell temps. 

Encara que la influència d’aquesta comissió de Drets
Humans o la seva capacitat d’influir pugui ser limitada, tenim
l’obligació d’estudiar i denunciar tots els fets que s’hagin comès
al llarg de la història o que desgraciadament avui en dia es
continuen produint a diferents indrets del món, i hem de lluitar
amb totes les armes que ens dóna la llei per preservar la
seguretat, la integritat física i psicològica i els drets humans dels
ciutadans de qualsevol país del món. Aquesta proposició no de
llei n’és un exemple, i en aquest sentit sempre, i com ve essent
comú en aquesta comissió, tots els grups units en una sola veu
podrem aconseguir que les nostres iniciatives se sentin amb més
força i serveixin per preservar sempre i en tot cas els drets
humans a qualsevol part del món.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morell. Vol fer ús de la paraula el proposant?
No? Doncs tocaria la votació i entenc que es pot aprovar per
unanimitat.

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