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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Antoni Camps substitueix Ana María Aguiló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha més substitucions?

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, Sra. Presidenta. Fernando Rubio per Josep Torres.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 953/12 i 1467/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 953/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a descomptes per a residents
extracomunitaris.

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei,
RGE núm. 953/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa de descomptes per a
residents extracomunitaris. 

Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Fina Santiago
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Volem que consti en acta que el nostre
grup parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca dóna suport a la vaga d’avui, de 29 de març, i que a
causa que nosaltres no tenim contracte laboral, però sí que tenim
responsabilitats institucionals hem vengut a aquesta comissió a
defensar les dues propostes no de llei que vàrem presentar fa
unes setmanes.

Aquesta proposició no de llei és una proposició no de llei
que no és la primera vegada que es presenta al Parlament de la
nostra comunitat autònoma, de fet ja hi ha, crec que en la tercera
legislatura que està present aquesta proposició no de llei, a la
legislatura anterior fins i tot es va presentar en dues ocasions i
va ser aprovada per unanimitat dels grups parlamentaris que en
aquella ocasió eren més que els tres grups actuals i defensa que
tots aquests ciutadans i ciutadanes amb permís de residència a
la nostra comunitat autònoma han de tenir dret a poder gaudir
dels descomptes en els transport aeri i marítim sense
discriminació pel seu origen extra comunitari.

Són ciutadans que quan estan, diguem, en una situació de
treball, residint a la nostra comunitat autònoma, compleixen tots
els seus deures de pagament de rebuts, d’impostos i de tot tipus
de mesures de pagament que l’Administració els imposa. 

La directiva comunitària de l’any 2003 insta tots els estats
que totes aquelles persones de tercers països residents de llarga
durada han de rebre idèntic tractament que els ciutadans dels
estats membres en un ampli ventall econòmic i social. El reial
decret del 2003 estableix també que els drets dels immigrants
extra comunitaris amb permisos de residència han de poder
circular lliurement per l’Estat.

Per tant, consideram que aquesta situació que es va repetint
en l’Estat espanyol de no facilitar-los els descomptes per trasllat
aeri i marítim dels quals gaudim totes les persones que tenim
passaport espanyol, és una situació d’injustícia i no diríem
d’incompliment legal, però sí d’una certa legalitat i sobretot
d’injustícia perquè insistim que aquests ciutadans compleixen
tots els seus drets..., perdonin, tots els seus deures com a
ciutadans.

Pensam que això és un dret que han de tenir, tenint en
compte a més a més que aquestes persones moltes vegades han
de realitzar transports o han de realitzar trajectes per poder
resoldre problemes de la seva situació de regularitat perquè aquí
no hi ha els consolats o no hi ha altres tipus d’oficines que
necessiten per facilitar la seva regulació o mantenir els seus
papers d’estrangeria en ordre o perquè han de viatjar al seu país
d’origen o perquè a vegades tenen la família molt dispersa dins
el territori nacional. 

Per això, demanam que el Parlament de les Illes Balears insti
el Govern de l’Estat espanyol a prendre les mesures adients per
tal que els residents extra comunitaris a les Illes Balears es
puguin beneficiar dels mateixos descomptes en els transports
aeris i marítims que els altres residents de la nostra comunitat
autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per defensar l’esmena RGE
núm. 2127/12 té la paraula l’Hble. Sr. Alejandro Sanz, per un
temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar, manifestar
que nuestro grupo político manifiesta el respeto a la gente que
hace la huelga y también a la muchísima gente que hoy ha
decidido trabajar.

Respecto a la PNL que hoy debatimos, nuestro grupo
parlamentario popular mantiene la misma postura que ha
defendido durante los últimos años en favor de que los
residentes extra comunitarios de las Islas Baleares puedan
beneficiarse de los mismos descuentos de transporte aéreo y
marítimo que el resto de los residentes de la comunidad
autónoma. 
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Hoy debatimos una proposición no de ley que no es nueva
en el Parlament balear, ya que cabe recordar que durante la
anterior legislatura se aprobó una moción presentada por el
Grupo Parlamentario Popular sobre esta misma cuestión,
además, estas diversas iniciativas se han presentado en el
Senado, concretamente en el 2006 a través del senador Joan
Fageda y también del senador en el 2007 Pere Sampol por parte
del PSM, incluso ha sido respaldada por las instituciones
europeas en el 2006.

Por tanto, nuestra postura no será diferente y daremos
respaldo a esta propuesta como no podía ser de otra manera,
aunque también esperamos que se recoja nuestra enmienda en
la que puntualizamos que se beneficiarán del descuento de
residente todos aquellos residentes extra comunitarios en
situación regularizada.

Esta enmienda que presentamos no es una enmienda nueva.
Es la misma enmienda que presentó el Grupo Popular en el
Senado en el 2007 donde salió adelante una moción de Pere
Sampol donde, cito un recorte de prensa, concretamente el 28 de
noviembre del 2007, que “La Cámara Alta apoya con los votos
en contra del Partido Socialista una enmienda del Partido
Popular -en estos mismos términos- a la moción presentada por
Pere Sampol para extender la bonificación”. Por lo tanto ya en
el 2007 se decía que el Senado aprueba el descuento para los
extra comunitarios.

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos
igualmente injusta la situación actual ya que es claramente
discriminatoria con quienes cumplen con sus deberes
impositivos como es el caso de todos los residentes extra
comunitarios en situación regularizada en nuestra comunidad
autónoma. De hecho, ésta es una de las principales
reivindicaciones de las asociaciones de emigrantes y esperamos
que se le pueda dar una solución justa y satisfactoria.

Como saben, la inmigración es en nuestra comunidad
autónoma una realidad estructural que cuenta además con el
porcentaje o de los porcentajes más altos de toda España. 

El hecho insular merece ser tenido especialmente en cuenta
desde el Gobierno central si se quiere dar una respuesta justa a
los problemas que esta situación acarrea atendiendo con la
misma efectividad a Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera,
destinando los recursos económicos necesarios, pese a la
situación de crisis económica en la que estamos inmersos para
dar un trato igualitario y adecuado a la población inmigrante
residente en Baleares en materia de descuentos aéreos y
marítimos, sin que atender estas necesidades implique y en
detrimento de estas mismas atenciones al resto de los
ciudadanos de nuestras islas.

Como he dicho al principio de mi intervención esta
reclamación no es nueva, es más, está recogida en el programa
electoral del Partido Popular del año 2007 y también en el 2011
en la comunidad autónoma. Lo triste de todo esto es que el
anterior gobierno de Zapatero no dio solución a este problema
y no recogió los acuerdos aprobados en el Senado, como he
dicho anteriormente, y en el Parlamento de esta cámara, ya que
de lo contrario hoy no estaríamos debatiendo esta misma
cuestión.

De hecho, no nos extraña, mientras que el Partido Socialista
en Baleares lo apoyaba en el Parlamento, en Madrid se decidía
lo contrario ya que la moción presentada por el Grupo Popular
y el PSM la votó en contra, entre otras cuestiones porque
afirmaban que este tipo de medidas provocaría un efecto de
llamada a los inmigrantes. No es una afirmación mía, esta
reconocida en el recorte de prensa del 2007.

Finalmente, el Partido Socialista de entonces cambió de
parecer y aceptaron las recomendaciones emitidas por el
defensor del ciudadano en el 2008, pero la medida se quedó en
un simple titular de prensa.

Vamos a la hemeroteca y vemos que el 20 de junio del 2008
“Fomento aplicará la reducción de tarifas a extra comunitarios.
El ministerio acepta las recomendaciones emitidas por el
Defensor del Pueblo después de que ésta recibiera diversas
quejas relacionadas con esta cuestión. El Gobierno equiparará
los descuentos a todos los residentes permanentes en las islas.”

Esto fue en 2008 y estamos en 2012 debatiendo esta misma
cuestión. Por lo tanto, aquí alguien debería explicar por qué no
se hizo en su momento ni un solo gesto al respecto.

Nuestra postura, como he dicho anteriormente, es conocida
y clara. Siempre ha sido la misma, de ahí nuestra enmienda. Los
emigrantes residentes en nuestra comunidad autónoma que
tengan situación regularizada, es decir, que cotizan, que pagan
impuestos, que trabajan en nuestra comunidad autónoma deben
contar con el descuento de residente ya que de lo contrario sería
una situación injusta como actualmente pasa en nuestra
comunidad.

Confiamos en que hoy, una vez más, todos nos pongamos de
acuerdo como ya lo hicimos en el Parlament balear en la
anterior legislatura para que se ponga fin a una situación injusta
que da un trato desigual a los residentes extra comunitarios con
situación regularizada en Baleares.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam al torn de fixació de
posicions dels grups que no han presentat esmenes. Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Conxa Obrador
per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull
manifestar que el nostre grup dóna suport a la reivindicació dels
treballadors al dia d’avui en la seva reclamació contra una
reforma que atempta contra els drets laborals d’aquest colAlectiu.
També vull manifestar la nostra protesta perquè el nostre grup
va demanar que avui no se celebràs aquesta comissió pel mateix
motiu i s’ha celebrat. És aquest fet el que ha provocat i produït
que dos membres del nostre grup siguin aquí presents i que els
altres no hagin vengut, com a manera de protesta.
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Dit això, vull manifestar que és cert que aquest tema ha estat
un tema de controvèrsia i que ha tengut diferents posicions
respecte al que aquí demanava el nostre grup i el que demanava
a Madrid, hi havia aquesta distància, però una distància que es
va salvar l’any passat perquè el nostre partit va assumir el
compromís a Madrid, un compromís reivindicat durant molts
d’anys, en el sentit d’aconseguir que el descompte per a
residents no peninsulars en el transport aeri i marítim
s’estengués també als residents estrangers no comunitaris.

Amb aquest objectiu es va assumir augmentar la partida
pressupostària dedicada a aquesta subvenció amb la intenció de
cobrir també la bonificació per als trajectes per als trajectes a la
península d’aquests ciutadans. 

Malauradament, aquest compromís no es va poder reflectir
en aquesta legislatura perquè no vàrem poder dur endavant
finalment el projecte socialista, però sí que en aquell moment el
diputat del PSOE per Balears, José Manuel Bar y la senadora
del Grup Mixt de les pitiüses, Margalida Font, varen ser els que
varen defensar aquesta reivindicació de fer extensiva la
subvenció del 50% pels trajectes als residents no comunitaris a
una reunió que es va celebrar a Madrid l’any passat en el mes de
març amb els representants de la Plataforma per a la igualtat del
transport aeri i marítim i el president de la Comissió de Foment
del Govern central.

En aquesta reunió es va confirmar la necessitat de dotar en
els pressuposts d’una partida suficient per corregir aquesta
desigualtat i la injustícia que suposa no poder obtenir aquests
descomptes i bonificacions. 

Aquest compromís també ha quedat palès en el document
programàtic del congrés polític que va tenir lloc fa poques
setmanes en el si del nostre partit i que va acordar la defensa
d’aquest dret, igualtat de drets, igualtat de deures de tots els
ciutadans de les Illes Balears. Per tant, donarem suport a la
iniciativa que presenta la diputada Santiago. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts per la qual cosa es demana al
grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar.

Per fixar la posició i assenyalar si accepta l’esmena té la
paraula la Sra. Santiago per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. No tenim cap problema a acceptar
l’esmena per afegir aquest concepte o aquest aclariment per part
del Grup Popular. De fet, tota l’exposició de motius sempre
parla d’estrangers o ciutadans amb permís de residència. Per
tant, entenem que és el concepte que tal vegada havia d’estar ja
recollit a la pròpia proposició no de llei. 

De fet, els que no estan regularitzats tenen greus dificultats
per poder viatjar i difícilment es podria tenir en compte aquest
descompte perquè no se’ls podria aplicar perquè no tendrien la
situació regularitzada ni el NIE regularitzat.

Coincidim també en l’anàlisi que s’ha fet per part dels dos
membres i també agraïm el suport del Grup Parlamentari
Socialista, que és una qüestió quasi de justícia i que
possiblement la nostra comunitat autònoma és de les més
afectades perquè té un percentatge de població immigrada molt
elevat en consideració a altres comunitats autònomes.

Efectivament, és una reivindicació que s’ha fet sempre i s’ha
fet sempre des dels grups polítics de la nostra comunitat
autònoma, però que no ha tengut el suport mai dels grups
polítics que en aquells moments tenien la responsabilitat de
govern en l’àmbit de l’Estat espanyol.

Sr. Sanz, no només ha estat el PSOE. Vull dir, la immigració
molt important a tot l’Estat hi és des de l’any 2000 i vostè...,
record el Govern Aznar de l’any 1999 al 2004, record també el
senador Manolo Cámara que va fer la mateixa proposició en el
Senat i no va ser possible, no es va fer. Vull dir, hi ha hagut dos
governs estatals, un del Partit Popular i un del Partit Socialista,
i pels motius que siguin, per motius econòmics, per problemes
d’agenda política, pels motius que siguin, el cas és que aquests
ciutadans continuen a data d’avui amb aquesta problemàtica.

Confiem que en aquesta legislatura 2011-2015 el Partit
Popular sigui sensible a aquest tema, reconegui la justícia que
és que aquests ciutadans que resideixen a la nostra comunitat
autònoma i que efectivament paguen tots els seus impostos i
compleixen els seus deures, puguin també tenir aquest
descompte.

Estic convençuda que vostès treballaran en aquest sentit i
confiem -insistesc- que, a causa de la sensibilitat en aquest tema
que ha mostrat el Partit Popular a la nostra comunitat autònoma,
ho aconsegueixi en aquesta legislatura. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Si aquesta presidència ho ha
entès bé, quedaria aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
753/12 per assentiment.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1467/12, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a drets humans a Xina.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1467/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a drets humans a la Xina. 

Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Fina Santiago
per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. La Xina s’ha convertit i vostès ja ho
saben en la segona potència econòmica mundial, de fet, a
segons quins indicadors ja comença a ser la primera potència
econòmica mundial tot i que no tengui la influència política i
social que pugui tenir en aquests moments Estats Units. 

Normalment quan un país evoluciona d’una manera tan
ràpida econòmicament i s’inclouen aquests avantatges que
suposa una economia en situació expansiva, també creixen tots
els drets socials, els drets civils i els drets polítics de la
població. 

En el cas de la Xina aquest creixement no ha vengut
acompanyat d’aquestes mesures que garanteixin els drets
humans i de polítiques per a la ciutadania, més bé al contrari. A
causa que es varen produir al territori de la Xina els jocs
olímpics varen ser molts els observadors que varen poder
destacar que en aquell país s’incomplien de manera molt
abusiva i molt agressiva tota una sèrie d’incompliments referits
als drets humans.

Xina està en aquest moment entre els vint països amb un
major grau de desprotecció i incompliment dels drets humans
segons l’índex de drets humans de l’any 2009. Insistesc que els
jocs olímpics varen estar acompanyats de constants informes de
caràcter jurídic i de caràcter periodístic sobre detencions
arbitràries, arrests domiciliaris, tortures, judicis, etc.

Són moltes les persones que estan detingudes, però tal
vegada podem ressenyar aquí les persones més conegudes -i
m’hauran de disculpar si no pronunciï bé els noms, però la meva
fonètica per pronunciar aquests noms no és la més adequada-,
tenim, persones o homes en aquest cas com Hu Jia que des del
27 de desembre està detingut. 

Se’l va detenir per un article en què reivindicava una
obertura política i de drets humans a la Xina i està detingut des
del 27 de desembre del 2007 amb arrest domiciliari, després va
insistir a través d’internet en aquest article i l’abril del 2008 va
ser condemnat a tres anys per incitació a la subversió. 

L’any 2009 se li va detectar una hepatitis B, tots els seus
familiars varen demanar que pogués sortir fora de la presó per
ser tractat d’aquesta hepatitis B, que això sí que la llei xinesa ho
permet, que presoners que estiguin malalts puguin sortir; a data
d’avui encara no se li ha concedit aquest permís. De fet, la seva
dona està en arrest domiciliari des que Hu Jia va rebre el premi
Sajarov pel Parlament europeu. 

Una altra persona coneguda internacionalment és Liu
Xiaobo, que és Premi Nobel de la Pau, coautor de la Carta 08 en
què també es demanava una obertura política i democràtica de
Xina i que va ser condemnat a 11 anys de presó i també, igual
que el mateix cas, des de la concessió del Premi Nobel la seva
dona Liu Xia està també en arrest domiciliari. 

Altres persones menys conegudes, però també que totes les
ONG com Amnistia Internacional reconeixen com a presos
polítics, com pot ser Chen Guangcheng que és un artista cec que
va ser empresonat per la seva lluita contra els avortaments
forçosos als quals estaven forçades les dones, es troba en arrest

domiciliari des de fa més d’un any i mig sense comunicació
telefònica i sense internet. No només són aquestes persones,
Amnistia Internacional reconeix que hi ha unes 400.000
persones que es troben actualment internades a camps de
reeducació, se les considera una reeducació per a la feina,
aquestes persones són enviades allà sense cap tipus de judici
sinó per una avaluació discrecional i subjectiva de la policia.

Per altra banda, hem de dir que els mitjans de comunicació
actuals i parcialment les xarxes socials han possibilitat que els
ciutadans i les ciutadanes de la Xina tenguin accés a expressar-
se i a comunicar-se i a rebre informació d’una forma molt més
àgil i molt més oberta. Això ha fet que cada vegada hi hagi més
protestes a la Xina i que un colAlectiu important de persones que
poden defensar els drets humans i altres tipus de drets civils i
socials, com són els advocats, cada vegada hi estiguin més
implicats. Són els casos dels advocats com Li Wei o Zeng
Juinyan als quals se’ls va retirar la llicència per defensar la
llibertat de religió i la llibertat d’expressió davant els tribunals
o advocats molt reconeguts com Gao Zhisheng que l’any 2001
va ser considerat pel Ministeri de Justícia xinès com un dels deu
millors advocats de la Xina, a partir de 2005 quan va començar
a defensar els drets humans va ser detingut, en arrest
domiciliari, torturat i va desaparèixer posteriorment i des de
desembre de 2011, gràcies a la feina que fa Amnistia
Internacional en aquest país, es va saber que estava empresonat
i se sap en aquests moments la presó on està tancat per defensar
persones i per defensar els drets humans en el seu país. 

O una dona advocada com Ni Yulann, persona que va
defensar els drets econòmics que tenien les persones que eren
obligatòriament desnonades per poder construir l’estadi olímpic
a les quals els llevaven les terres i les cases, va ser detinguda per
primera vegada l’any 2010 quan filmava les demolicions
d’aquestes cases, ella va continuar amb aquesta lluita i va ser
detinguda en diverses ocasions, va ser torturada en diverses
ocasions i de fet ara està en cadira de rodes a causa de la darrera
tortura on li varen rompre les ròtules, els peus i crec que part del
maluc que fa que la seva mobilitat sigui molt reduïda.

Tots aquests casos són casos reconeguts per Amnistia
Internacional, són casos reconeguts fins i tot per l'ONU, la ONU
ha demanat en diverses ocasions que siguin alliberats, hi ha el
cas del premi Nobel, que és un premi internacional reconegut.

Per tant, a nosaltres ens agradaria que aquesta proposició no
de llei fos aprovada per unanimitat i que el Parlament de les
Illes Balears expressàs la seva profunda solidaritat amb els
pobles de la Xina, i reconegués la necessitat d’avançar en la
instauració de sistemes de govern democràtics, amb ple respecte
a les llibertats i els drets humans. A més, ens agradaria que el
Govern de l’Estat espanyol fos un dels governs que lideràs
davant les autoritats xineses aquestes peticions i per això ho
posam en el segon punt de la nostra proposició no de llei i si
aquesta proposició no de llei s’aprova ens agradaria que la
Presidència del Parlament l'elevàs a les Corts Generals
espanyoles, al Congrés dels Diputats i al Senat, als efectes
oportuns.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, compartim fil
per randa la seva exposició i la seva reivindicació, però crec que
en un dia com avui hi ha un vessant que s’hauria de tocar i que
s’ha de tractar i que s’ha d’exposar aquí, en un dia com avui -
dic- que els treballadors del nostre país reivindiquen els seus
drets laborals davant una reforma que deixa en mans de les
empreses el seu futur, voldríem denunciar que les condicions
laborals dels xinesos, uns treballadors que no tenen cap tipus de
garantia ni de drets reconeguts, incideixen també, aquesta
manca de drets, incideixen també sobre les condicions laborals
de la resta dels treballadors del planeta perquè en uns moments
de recessió, com els que passam, el mercat global, les empreses
de la mà de governs liberals lleven drets laborals dels
treballadors com a reclam per a les inversions, per rebaixar les
seves despeses socials i augmentar la competitivitat dels seus
productes. 

És per aquest motiu que avui voldríem incloure la defensa
dels drets laborals de 800 milions de treballadors xinesos dins
la cartera de drets humans que s’han de respectar, perquè aquest
és un tema prioritari, ha de ser un tema prioritari i recurrent en
els contactes que mantenguin les autoritats espanyoles i xineses
sobre els drets humans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Catalina Palau, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
bones tardes. Certament, el paper que en l’actualitat juga la
Xina en l’escena internacional és el d’una potència política i
econòmica de primer nivell. És el país més poblat del planeta i
sembla que es converteix en la súper potència econòmica
d’aquest segle, però un dels trets principals que defineix aquests
canvis econòmics és la desigualtat social, una desigualtat que té
una dimensió geogràfica, les àrees més beneficiades del
desenvolupament són les costaneres mentre que les àrees rurals
cada dia estan més empobrides, la qual cosa provoca una gran
emigració rural.

El govern comunista diu tenir com a objectiu aconseguir una
societat harmoniosa per construir un nou sistema de valors amb
el qual afrontar la manca d’aspiracions i de valors detectada en
la població per les autoritats. I, per això, el govern de Pequín
s’ha embrancat en una sèrie de reformes legals, entre les que
destaca la inclusió de referències als drets humans en la
Constitució i també la reforma del sistema processal pel que fa
a la imposició de la pena capital. Però la construcció de
l’esmentada societat harmoniosa té problemes per sortir
endavant, sembla que només és un eslògan i que no hi una
vertadera voluntat del govern xinès de desenvolupar els drets
humans mitjançant reformes legals, judicials i socials. 

El que és cert és que les lleis que ja existeixen no sempre
s’apliquen ni es compleixen, ni la Constitució xinesa ni els
acords internacionals ratificats pels país, i que l’actual situació
dels drets humans a la Xina encara pateix restriccions molt
importants, especialment els drets polítics, i que determinats
colAlectius de persones continuen patint una exclusió absoluta de
determinats drets, sent especialment dramàtica la situació dels
treballadors xinesos que han emigrat des de les zones rurals a
les grans ciutats. El panorama general en matèria de drets
humans a la Xina és certament desolador i en molts casos no
s’arriba als estàndards internacionals mínims. 

Vull citar, entre d’altres, la situació a les regions autònomes
del Tibet i de Xinjiang, la limitació de la llibertat d’expressió i
de religió, la restricció de l’accés a internet i a telefonia mòbil,
les pressions governamentals que pateixen els defensors dels
drets humans, la discriminació que pateixen les dones, la
violació dels drets dels infants i de les persones que pateixen
discapacitats, la prohibició que els treballadors tenen de
constituir sindicats i de defensar els seus drets -en els
procediments judicials hi ha un buit respecte dels drets dels
detinguts-, el manteniment de les penes de reeducació a través
del treball, els abusos i les tortures contra els presoners,
l’excessiu nombre de delictes pels quals es pot imposar la pena
de mort -prop de 10.000 persones són executades cada any-,
l’estigmatització que pateixen les persones amb SIDA, la
degradació del medi ambient, la política del fill únic que obliga
a avortaments forçats, esterilitzacions o pagar costoses multes;
també existeix marginació, exclusió, control i desatenció de les
minories ètniques.

Amb la celebració dels jocs olímpics de 2008 les autoritats
del país varen prometre que la situació milloraria abans
d’arribar la competició, però els organitzadors de les olimpíades
i moltes ONG ja denunciaren que això no era així sinó que
diàriament es produïen abusos greus a tot el país i que el govern
acusava, intimidava i detenia periodistes estrangers informadors
de temes sensibles. Després dels jocs olímpics sembla que la
situació encara ha anat a pitjor.

En definitiva, estam davant una situació molt greu, molt
dramàtica, pròpia dels països sotmesos a governs totalitaris. La
tirania del govern comunista de Xina provoca cada dia una
violació sistemàtica dels drets de les persones. Això és
inconcebible per a les persones que tenim la immensa sort de
viure a països democràtics i per això no podem ser insensibles
ni aliens a aquesta manca de llibertat i d’igualtat que pateixen
els habitants de la Xina. Amb l’esperança que la pressió i el
suport internacional puguin aconseguir millores en la situació
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dels drets humans a la Xina el nostre grup donarà suport a tots
els punts d’aquesta iniciativa.

I vull acabar dient que ens satisfà especialment poder
aprovar el punt 2 on solAlicitarem l’immediat alliberament de
tots els presos polítics i de consciència assabentats que el
govern xinès té el pres polític més jove del món tancat només
amb vuit anys. Només és un trist exemple del que passa allà,
però certament esgarrifa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Per contradiccions, no, per agrair la Sra. Obrador i la Sra.
Palau el seu suport a aquesta proposició no de llei. Coincidim
que quan jo m’he referit als drets socials, civils i polítics, em
referia als drets laborals i altres drets que ha pronunciat la Sra.
Palau. Efectivament, estam davant una societat totalitària i quan
hi ha una societat totalitària, independentment de quin sigui el
sistema polític, la pressió internacional dels països democràtics
és la que, sens dubte, pot fer avançar cap a la democràcia a
aquests països. Estic especialment satisfeta que s’hagi
pronunciat el Tibet, també com a expressió nacional dels
tibetans davant el poble xinès, la llibertat religiosa, el dret
d’expressió, els drets laborals, la igualtat entre homes i dones.
En definitiva, el que nosaltres entenem per una democràcia
normalitzada. 

Per tant, agrair-los aquest suport i esperam que el Parlament
pugui gestionar cap a les altres institucions a què es refereix el
punt 3, el posicionament d’aquest parlament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Llavors, aquesta proposició no de
llei, 1467/2012, també quedaria aprovada per assentiment.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Gràcies.
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