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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, Antoni Camps substitueix Alejandro Sanz.

(S'escolta de fons el Sr. Vicenç Thomàs i Mulet que diu:
“Cosme Bonet substitueix Rita)

LA SR. BARCELÓ I MARTÍ:

Cosme Bonet, perquè quedi gravat...

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Cosme Bonet, Cristina Rita.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 3764/12, 3896/12 i 5946/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3764/12, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista i PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a manteniment de la
Fundació Memòria Democràtica (rectificada mitjançant
l'escrit RGE núm. 3767/12).

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3764/12 del Grup Parlamentari Socialista i del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a manteniment de la Fundació Memòria Democràtica,
rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 3767/12.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sr.
Cosme Bonet per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

(S'escolten unes veus de fons inintelAligibles)

Perdó, què ha dit?

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, sí, sí, disculpi...

EL SR. BONET I BONET:

Dèiem que aquesta moció, l’hem presentada de forma
conjunta perquè coincidim en la voluntat que s’expressa al
mateix títol del manteniment d’aquesta entitat, la fundació, i ve
motivada per la decisió del Govern d’aprovar la desaparició
d’aquesta fundació balear a la memòria democràtica. 

Crec que val la pena fer una mica d’antecedents, d’aquest
concepte de memòria històrica i de memòria democràtica. D’uns
anys ençà té una certa importància a la vida política i social
espanyola. Va culminar d’alguna manera la pressió que feien
aquelles associacions com l’Associació per a la recuperació de
la memòria històrica o el Fòrum per la memòria que varen
començar a donar-se a conèixer per la feina de rescat de les
restes dels represaliats pels sublevats per la guerra civil i que
varen introduir aquest tema dins l’agenda política espanyola.
Això, com deim, culmina en una llei, la Llei de memòria
històrica, aprovada pel Congrés dels Diputats el 31 d’octubre de
l’any 2007. 

D’alguna manera aquesta llei, ja a la seva mateixa exposició
de motius tot i que importants colAlectius d’aquest moviment de
la memòria històrica la varen considerar insuficient, venia a
cobrir un forat que existia després de la transició que pels
motius especials que es donaren en aquell moment, per ventura
no s’havia parlat suficientment de tota una sèrie de persones que
havent donat la vida o havent desaparegut no havien estat
reconegudes de cap manera ni tampoc no havien tingut, diríem,
el reconeixement que mereixien perquè en molts de casos, en
tots els casos, són víctimes de judicis injustos.

Em permetré citar alguns paràgrafs literals d’aquesta
exposició de motius de la Llei 52/2007, de 26 de desembre,
coneguda com de memòria històrica: “Es la hora así de que la
democracia española y las generaciones vivas que hoy
disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los
que directamente padecieron las injusticias y agravios
producidos por unos u otros motivos políticos o ideológicos o
de creencias religiosas en aquellos dolorosos periodos de
nuestra historia, desde luego a quienes perdieron la vida, con
ellos a sus familias, también a quienes perdieron su libertad al
padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes,
trabajos forzosos o internamientos en campos de
concentración dentro o fuera de nuestras fronteras”.

Més endavant ja amb un aspecte més concret i referint-se als
articles 11 a 14 d’aquesta llei: “atendiendo también en este
ámbito una muy legítima demanda de no pocos ciudadanos que
ignoran el paradero de sus familiares, algunos aun en fosas
comunes prevén medidas y instrumentos para que las
administraciones públicas faciliten a los interesados que lo
soliciten las tareas de localización y en su caso identificación
de los desaparecidos como una última prueba de respeto hacia
ellos”.

Crec que això, aquesta previsió de la mateixa llei de la
memòria històrica, que com dic hi va haver colAlectius que la
varen considerar insuficient, és una mostra del respecte de
devem com a societat democràtica a uns fets que no hem
d’oblidar, precisament, sinó tenir-los molt presents sempre. 

És el reconeixement des d’un punt de vista humà a unes
persones, a unes famílies que han hagut de viure durant diverses
generacions sense saber on tenen enterrats els seus morts. Crec
que aquest és el primer... la primera qüestió moral que hauríem
de tenir davant quan parlam de la recuperació de la memòria
històrica.
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El Govern va promoure, idò, durant la legislatura passada la
creació d’aquesta fundació balear de la memòria democràtica
que no és aliena als objectius que es marcava aquesta llei de
memòria històrica, tot i que com deim possiblement no responia
exactament al que volia ser aquella llei, no n’és una
conseqüència directa, però sí que podem dir que està dins
aquesta mateixa línia dels esforços de les administracions
públiques espanyoles durant aquests darrers anys de recuperar
la memòria, de rendir aquest respecte a aquestes víctimes de la
guerra civil.

S’informava en el seu moment que el Govern promouria la
localització de foses comunes en les nostres illes, de fet, sigui
per via oral que ha passat de pares a fills, se sap pràcticament o
se sospita on són aquestes foses comunes, les més importants,
a les nostres illes, on hi ha hagut camps de concentració o
camps de tancament, on aquestes famílies saben o sospiten que
hi tenen els seus familiars. 

La fundació, per tant, es marcava com un dels objectius
elaborar un mapa per identificar foses dins el territori balear,
però a més l’entitat volia promoure la recuperació moral de la
memòria personal i familiar de qui va patir persecució durant la
guerra civil i la dictadura en compliment d’aquests objectius que
ja hem esmentat de la memòria històrica. Idò bé, la dotació
inicial que es donava a aquesta fundació balear de la memòria
democràtica -i feim esment a la dotació econòmica perquè
precisament aquest ha estat l’únic argument esgrimit pel govern
actual per procedir a la supressió d’aquesta fundació, liquidació
d’aquesta fundació- és de 30.000 euros. 

Sabem que les polítiques d’austeritat són les polítiques de
moda, les que ho justifiquen tot durant aquesta legislatura,
qualsevol cosa per immoral que sigui està justificada en pro
d’aquesta política d’austeritat, en pro d’aquesta, d'aquesta
voluntat d’acabar en tot el que soni a herència rebuda.

Jo els recordaré l’informe d’Amnistia Internacional del 9 de
maig del 2012, que diu literalment: “No se garantiza a las
víctimas y a los familiares de la guerra civil y del franquismo
ninguno de los derechos humanos relativos al acceso efectivo
a la justicia que incluye la obligación del Estado de investigar,
el derecho a saber y el derecho a una reparación, muy al
contrario la pauta de actuación de los jueces y fiscales ha sido
la desestimación generalizada de las denuncias presentadas”,
no només això, a les Illes Balears ens afegim a aquesta
vergonya denunciada per Amnistia Internacional suprimint
l’únic instrument del qual gaudia el Govern de les Illes Balears
que era precisament aquesta fundació que tot just acabava de
començar les seves feines.

Per tant, contra aquesta immoralitat que representa fer
desaparèixer aquesta fundació, per 30.000 euros, que són com
les trenta monedes de la vergonya, les trenta monedes bíbliques,
nosaltres proposam que aquest parlament insti el Govern a
mantenir aquesta fundació balear a la memòria democràtica, que
en racionalitzi -amb aquest neollenguatge que tant els agrada-
el funcionament i el pressupost, però que la mantengui per un
mínim de dignitat democràtica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Sra. Fina Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots i a totes,
efectivament la Fundació de memòria democràtica està lligada
al fet que la llei de memòria democràtica en l’àmbit estatal,
52/2007, insta totes les administracions públiques, totes les
administracions públiques, municipals, en aquesta cas consells,
governs i el mateix govern i el mateix estat a fer polítiques
públiques i això és allò cabdal de la llei de 2007, que s’han de
fer polítiques públiques de manteniment de la memòria i de
recuperació dels valors democràtics i, amb aquest manament, es
crea o es constitueix la Fundació de memòria democràtica.

El Sr. Bonet ho ha centrat molt en el tema de foses, que és
molt important perquè és un tema pendent de la nostra transició
democràtica, però aquesta fundació anava molt més enllà. Un
dels seus objectius era commemorar la memòria democràtica a
través de la proclamació de la vigència dels valors democràtics
i el respecte als drets humans com a ciment de l’organització i
la convivència de la nostra societat.

Vull dir, un dels objectius fonamentals era donar valors
democràtics, promoure els valors democràtics a tots els àmbits
de la nostra comunitat autònoma, a tots els àmbits de la nostra
societat.

Una fundació que va fer tota una sèrie d’activitats relaciones
amb el tema de les foses, però que en va fer d'altres, com per
exemple el reconeixement a les víctimes de la persecució
religiosa que es va constituir... els darrers jueus que es varen
cremar a la Plaça Gomila també va ser una de les accions que
conjuntament amb altres associacions jueves la nostra comunitat
autònoma es va fer a través de la Fundació memòria
democràtica, perquè no només són les víctimes del franquisme
i la recuperació de la memòria de la nostra història, sinó de totes
aquelles víctimes que han estat perseguides per motius
religiosos, per motius polítics, per motius de drets humans.

A més a més es va constituir d’una forma jo diria que
democràtica, la seva fundació, en el seu patronat de fundació hi
eren representats tots, tots els grups polítics, inclòs el Partit
Popular i en aquell moment el Partit Popular va participar amb
un membre, amb un parlamentari seu i va donar el vist-i-plau a
la constitució d’aquesta fundació.

Aquesta fundació..., difícilment es pot justificar que sigui un
caràcter econòmic perquè no tenia capítol 1, no tenia personal,
no tenia gerent. S’hi varen dedicar tota una sèrie de doblers, un
pressuposts d’uns 100.000 euros, inicialment el capital inicial
eren 30.000, durant... en dos anys es varen gastar
aproximadament uns 100.000 euros, però efectivament si  hi ha
una situació que ara no permet gastar-se 100.000 euros, que se
n’hi dediquin 15 o que no se n’hi dediqui cap, però que es
mantengui la voluntat del Govern, la voluntat d’aquesta
comunitat autònoma de tenir un espai, de tenir una organització
que vetlli perquè s’instaurin o es mantenguin a la nostra
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comunitat autònoma aquestes polítiques públiques de la
memòria.

A nosaltres ens va estranyar molt, perquè una cosa és dir
“escolti, no hi haurà doblers o hi haurà una participació molt
petita per a la fundació”, que tots ho podem entendre perquè es
poden fer actes polítics de cost zero, igual que s’han fet actes
polítics el Dia d’Europa de cost zero, també es poden fer actes
polítics de memòria democràtica, de memòria històrica a cost
zero o és el que pot costar un ramell de flors, vull dir que no pot
ser l’argument econòmic, és un argument pensam que ideològic
i a més, ho hem de dir perquè ha coincidit amb la defensa
d’aquest tema, la mort de Santiago Carrillo. 

Santiago Carrillo és una persona que ben bé s’hagués pogut
morir o l’haguessin pogut afusellar i hagués pogut estar enterrat
a una d’aquestes foses i en canvi, ha mort democràticament
quasi, quasi amb honors d’Estat, els reis fins i tot es varen
desplaçar a casa seva, amb el reconeixement de tots els partits
polítics i en canvi, si aquest home hagués estat afusellat, mort
o perseguit, perseguit hi va estar, però hagués estat mort ara tal
vegada el tendríem a una fosa desconeguda.

Per tant, aquest país, aquest país i tot l’Estat, té un deute
amb les persones que en aquell moment varen lluitar per la
democràcia i varen lluitar per un govern democràticament elegit
i legalment establert i per defensar aquest govern en aquest
moment moltes d’elles no sabem on són, però no només són els
desapareguts, varen ser les persones exiliades, varen ser les
persones que durant anys varen estar amagades en un racó de
casa seva, les persones que des de l’exili varen intentar lluitar,
les persones que quan varen tornar de l’exili varen colAlaborar
amb la transició espanyola, les persones que durant el
franquisme varen jugar-se la vida i, en aquest conjunt de
persones, n’hi moltes d’esquerres, però també n’hi ha
d’ideologia de dretes i el que no puc entendre és que el Partit
Popular no vulgui reconèixer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...-gràcies- a les persones de dretes que varen ser democràtiques
no les vulgui recuperar i no els vulgui crear homenatges des
d’aquestes polítiques públiques.

Per tant, pensam i aquí hi ha la proposta concreta de
mantenir la Fundació balear de memòria democràtica amb el
pressupost que consideri el Govern, però mantenir-la, perquè
constituir una fundació és complicat, desmuntar-la també i, per
tant, que la tengui ja i que faci els actes que ell consideri, però
que aquesta fundació es mantingui.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago.

Passam al torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. María
José Bauzá, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Lo primero que quiero
decir es que tanto los gobiernos del Partido Popular como el
grupo parlamentario que represento tienen un enorme respeto
por las víctimas de cualquier guerra, sean del bando que sean,
así como por las víctimas de cualquier dictadura. Digo esto
porque a pesar de que ustedes quieran que llevemos el tema que
hoy tratamos a un debate ideológico, me temo que la extinción
de la Fundación de la memoria democrática no tiene nada que
ver con ideologías como les voy a razonar.

La Ley 52/2007, por la cual se reconocen y se amplían los
derechos y se establecen medidas a favor de las personas que
sufrieron persecución o violencia durante la guerra civil y la
dictadura, tiene como objetivo, entre otros, promover la
reparación moral de estas personas y recuperar la memoria
personal y familiar. La mencionada ley establece la obligación
para las administraciones públicas de llevar a cabo una serie de
actuaciones en este sentido. Para cumplir los mandatos de dicha
ley, el Gobierno de las Islas Baleares de entonces consideró
conveniente la creación de una fundación. No establece sin
embargo esta ley que el cumplimiento de los objetivos se deba
hacer a través de la creación de ningún tipo de organismos.

La entidad, la fundación de la que hoy hablamos se financia
íntegramente con aportaciones de la comunidad autónoma y
durante los años 2010 y 2011 ha llevado a cabo varias
actuaciones como por ejemplo suscribir un convenio para
elaborar mapas de fosas comunes en la guerra civil, impulsar
actuaciones de conmemoración y reparación de la memoria de
las víctimas y participar en algunas publicaciones sobre el tema.

Sin embargo, ya a principios del 2011 las dificultades
económicas se han dejado notar también en el seno de la
fundación. Como todos sabemos estas dificultades responden a
una situación económica crítica que alcanza a todos los sectores
de la economía estatal y autonómica. Este hecho obliga a dotar
medidas drásticas y de cáliz excepcional con objeto de reducir
el gasto público y poder centrarse en garantizar el
mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

Ante este escenario de reajuste la Administración está
obligada más que nunca a garantizar los recursos suficientes
para atender las necesidades básicas de los colectivos más
desfavorecidos. Esta situación obliga a los gestores públicos a
enfatizar el cumplimiento de los principios de prudencia
financiera, de transparencia y de eficiencia en la gestión y en la
asignación de los recursos. A tal efecto, las políticas de gasto
tienen que ser objeto de revisión y se tienen que establecer
prioridades para asignar los recursos de acuerdo con estas
mismas prioridades.
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Estaremos todos de acuerdo que en momentos como el
actual y teniendo en cuenta la extremada gravedad de la crisis
que ha afectado a las finanzas públicas resulta de vital
importancia establecer prioridades. 

Pese a carecer de personal, la comunidad autónoma ha
realizado ingresos a favor de la fundación objeto de este debate
de 99.358 euros en 2010 y 98.953 en 2011, una cantidad
considerable a día de hoy cuando estamos pidiendo esfuerzos a
los ciudadanos para contener el gasto y nos vemos obligados a
hacer ajustes en muchas materias.

Dejando ya de lado el tema económico, creo que existe un
amplio consenso por parte de todos en la necesidad de reducir
el sector instrumental de esta comunidad autónoma de cara a
una mayor eficiencia y transparencia. La reducción del sector
instrumental es una antigua reclamación europea hacia nuestro
país. En este sentido está trabajando el Gobierno del Estado y el
Gobierno de la comunidad autónoma está haciendo una
verdadera apuesta por la reducción del sector instrumental. De
hecho, el plan de ajuste presentado en el mes de octubre hablaba
de reducir de 169 a 76 el número de empresas y organismos
públicos.

El tema de la reducción del sector instrumental ya era
objetivo del Gobierno del pacto, de hecho así lo manifestaba el
Sr. Antich en el debate del estado de la autonomía del 2009,
diciendo que las consellerias estaban revisando sus empresas
públicas y otros entes.

Así, en este contexto de reducción de todo el sector público
instrumental no parece descabellada la extinción de la
Fundación de la memoria democrática por varios motivos: esta
fundación ha funcionado sin gerente y sin personal asignado, no
tiene una asignación presupuestaria comprometida, no tiene
aportaciones de otras administraciones, no tiene aportaciones de
entidades privadas, su presupuesto se limita a aportaciones
directas de la propia conselleria, la fundación está presidida por
el conseller competente en materia de asuntos sociales que, por
otra parte, es quien firma los convenios.

¿Qué sentido tiene entonces una fundación que no tiene más
representante que el propio conseller, más fondos que las
aportaciones directas de la propia conselleria, ni más personal
que el de la propia conselleria que trabaja para la fundación?
¿Qué función tiene entonces la fundación?

Se hace del todo innecesario mantener la fundación puesto
que los objetivos por los que se creó se pueden hacer
directamente desde la conselleria sin necesidad de entes
intermedios puesto que -repito- la fundación está presidida por
el propio conseller y funciona con fondos de la conselleria.

El objetivo de esta fundación era especialmente la
elaboración de un mapa de fosas, que se elaboró gracias a un
convenio firmado con la Asociación de Memoria de Mallorca
al que se destinaron 36.000 euros.

Una vez dicho esto quiero decir que los gobiernos del
Partido Popular son sensibles a este tema y no han puesto
ningún impedimento al respecto, de hecho dejénme que les
informe que para este mismo fin el Gobierno del Estado en los
presupuestos de este año contempla una partida de 2,5 millones,
que es superior al importe concedido para la exhumación de
cadáveres en el año 2011, que fue de dos 2.252.307,17 euros.
Conviene también que conozca la opinión pública que del
importe total concedido de las subvenciones por razón de la Ley
de la memoria histórica, que fue de 25 millones de euros, sólo
8 millones son importes concedidos para la exhumación de
cadáveres, es decir, sólo un 32%. Todo lo demás ha sido una
cantidad creciente destinada a subvenciones a distintas
asociaciones para no se sabe muy bien qué objetivos.

Como he comentado las funciones de la fundación han sido
básicamente completadas y el resto pueden ser desarrolladas
completamente por la conselleria. Sus funciones se reducen
ahora a proponer e impulsar políticas públicas de
conmemoración, conservación y fomento de la memoria
histórica dirigidas a la acción cívica de conocer los hechos
relacionados con la Guerra Civil, para lo que no es necesario
mantener una fundación que, repito, preside el conseller y cuya
única aportación económica proviene de la propia conselleria.

Por otra parte, me parece curioso que aún en su proposición
de ley del Consejo Cívico y del Consejo Asesor como órganos
de participación a los que ahora parecen darles mucha
importancia. Es sorprendente su interés actual cuando su
gobierno no los constituyó hasta marzo de 2011, fíjense ustedes
que la fundación se constituyó el 17 de abril de 2009 y no es
hasta dos años después, a falta de dos meses del final de la
legislatura, cuando se constituyen estos órganos de
participación. Como siempre, ustedes hacen una cosa cuando
gobiernan y cuando pasan a la oposición parece que todo les
preocupa muchísimo.

Por otra parte, me sorprende que ahora sean ustedes tan
defensores de las fundaciones cuando lo primero que hizo su
gobierno nada más llegar fue ordenar la extinción de la
Fundación balear contra la violencia de género y la Fundación
de la ayuda a la reinserción. 

Siguiendo su criterio de que extinguimos la fundación por
cuestiones ideológicas tengo que entender, como hace usted,
que era por cuestiones políticas la extinción de la Fundación
contra la violencia de gGénero. Tengo que pensar que no creen
ustedes en la lucha contra la violencia de género?, ah!, pues es
bueno saberlo. Bueno es saberlo.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria silenci, Sra. Santiago.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Yo le agradecería que no entremos en este juego con temas
tan serios y déjeme que le diga que hay una diferencia abismal
entre la situación de estas fundaciones y la fundación de la que
hoy hablamos. La Fundación balear contra la violencia de
género fue el primer organismo formado en España por
instituciones públicas con la intención de implicar a toda la
sociedad civil y a las administraciones públicas en una
educación basada en la igualdad y en investigar las formas
pioneras para salir al encuentro de la violencia de género. Fue
pionera y otras comunidades autónomas copiaron esta iniciativa.
Que yo sepa ninguna otra comunidad ha creado una fundación
para gestionar la Ley de la memoria histórica puesto que todas
lo hacen a través de la consellerias competentes.

Otra gran diferencia es que la Fundación de la violencia de
género suponía la implicación económica del sector privado, lo
que permitía ampliar su ámbito de acción y prueba de ello era
que hacía una aportación Arabella Hoteles, con 30.000 euros, Sa
Nostra, Gesa y el Grupo Fer. La Fundación de la memoria
democrática, les repito, únicamente recibía fondos directamente
de la conselleria. La Fundación balear contra la violencia de
género llevó a cabo numerosas actuaciones, como la edición de
una serie de libros destinados a los centros docentes existentes
en las Islas. También se creó la cátedra de estudios de violencia
de género de la UIB gracias a un convenio con la Fundación de
la violencia de género. Por otra parte, esta fundación sí tenía un
gerente y se realizaban actividades, sin embargo ustedes
consideraron que debía extinguirse. Quizás deberían darnos
ustedes explicaciones del motivo por el que extinguieron estas
fundaciones. 

Aclarados estos puntos, que justifican más que
sobradamente el rechazo a esta iniciativa por innecesaria y
teniendo claro que el Gobierno tal y como se ha comprometido
va a cumplir la ley y va a mantener el esfuerzo de los poderes
públicos para ayudar a las familias de quienes murieron por
causa de la Guerra Civil o por la represión posterior, lo que no
va a hacer este gobierno es utilizar los enfrentamientos entre
españoles como un arma política. Y les garantizo que con la
extinción de la Fundación de la memoria democrática no se
extingue ningún derecho que seguirá siendo preservado por la
conselleria y por el propio govern. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Pot fer ús de la paraula un dels
dos portaveus del Grup proposant. Sí. Té la paraula la Sra.
Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull dir que nosaltres també ens
expressam contra qualsevol dictadura i les seves víctimes, però
del Partit Popular encara no hem escoltat mai públicament que
rebutjassin la dictadura franquista. Estaria molt bé que algú
important del Partit Popular rebutjàs la dictadura franquista. 

(Remor de veus)

Bé, doncs, fantàstic...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, pregaria, per favor, silenci.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... estaria bé. 

Temes que vostè ha mencionat, no és cert que el 17 d’abril
de 2009 es constituís la fundació. El 17 d’abril de 2009 el
Consell de Govern autoritza, en aquest cas a la consellera
d’Afers Socials, a iniciar el procés de constitució de la fundació,
i el procés de constitució d’una fundació tarda un any com a
poc. Per tant, no es constitueix el 2009. Ho dic perquè a les
actes consti, perquè és una errada que vostè ha dit. Es
constitueix posteriorment. Després es va haver de constituir el
patronat i després es varen constituir els consells. Sí, hi havia el
consell social, i com que nosaltres els consells no els constituïm
en un despatx vàrem haver de fer moltes consultes i,
efectivament, va ser un consell civil i assessor que va estar
consensuat.

També és una errada, que vostè digui 2010, 100.000 euros,
i 2011, 100.000 euros, perquè el 2011 no hi va haver
pressuposts i, per tant, es varen prorrogar. Si vostè té el compte
veurà que el 2010 no es varen gastar els 100.000 euros sinó que
es varen passar al 2011. Però encara que fossin 200.000 euros
si vostè troba que són molts per a totes les finalitats de la
Fundació balear de memòria democràtica nosaltres pensam que
no, però en tot cas si ara no es poden consumir aquests doblers
perquè es donen a la regata Princesa Sofia 62.000 euros o a la
regata del rei altres 62.000 euros en lloc de destinar-los a
promoure els valors democràtics entre els ciutadans, és una
decisió del Govern. Ja la prendrà la decisió, però que consti.

La fundació tampoc no és cert que no pugui incorporar
doblers d’altres administracions perquè si vostè s’ha llegit els
estatuts totes les administracions que hi participaven podien dur
doblers. No en varen dur, però en podien dur. Nosaltres tenim
el model d’una fundació pública, però si vostès volen
transformar-la en una fundació privada facin una proposta, però
no la facin desaparèixer. Si vostès volen que intervengui Sa
Nostra, La Caixa i altres, facin-ho, facin-ho, però mantenguin
la fundació perquè ara, quin òrgan ho durà? 

Tampoc no és cert, Sra. Bauzá, que jo fos la presidenta o que
la consellera d’Afers Socials fos la presidenta, la presidenta era
temporal perquè cada tres o quatre anys es canviava la proposta
de presidència. Em va tocar a mi, però hagués pogut tocar a un
altre conseller i es podia, ... perquè vostès ens renyen quan
tenim capítol 1 excessiu i ara consideren que aquesta fundació
que funcionava sense capítol 1 també els anava malament.
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Per tant, jo crec que sí que hi ha un component ideològic.
Nosaltres pensam que hi ha un component ideològic que no
volen que hi hagi una fundació dedicada, una entitat, un ens
dedicat a aquest tema perquè així és que en els governs del
Partit Popular mai no hi ha hagut. A altres governs sí. A
Catalunya hi ha una fundació encara, no som l’únic govern que
la va constituir, hi és encara. En els governs del Partit Popular
sabem que no, però a altres governs sí.

Amb relació al tema de la Fundació balear de la lluita contra
el maltractament a les dones, efectivament, la vàrem llevar i clar
que és una decisió política perquè tenim un Institut Balear de la
Dona i no enteníem per què aquesta duplicitat. Tenim un Institut
Balear de la Dona que ha de vetllar per tot allò que vetllava la
fundació, una duplicitat. Vostès varen mantenir dos càrrecs per
fer el mateix. Nosaltres, efectivament, vàrem primar o prioritzar
l’Institut Balear de la Dona, constituït per llei i públic, davant
una fundació de caràcter privat. Vostès per als mateixos
objectius tenien dos càrrecs polítics i nosaltres ho vàrem reduir,
sí, sí, sí, sinó compari vostè els objectius de la Fundació balear
de lluita contra el maltractament i contra la violència i els de
l’institut i veurà com són els mateixos, els mateixos. Vostès a
través de via privada, com sempre, volien dedicar pocs doblers
públics a la lluita contra la violència de gènere. Nosaltres vàrem
primar l’institut perquè hi havia duplicitat en aquell cas i ara
l’institut ha funcionat i de fet vostès no l’han constituïda la
fundació, no, no, continuen amb un sol ens perquè és suficient
a la nostra comunitat autònoma. En canvi, per a la fundació, per
a la memòria històrica no en tenim cap, en teníem un i ara és en
vies d’extinció. Però no hi ha cap duplicitat, només hi havia un
i ara deixarà d’haver-n'hi.

Jo crec que ens trobam davant un cas ideològic, com el
Consell Social de la Joventut que també podria funcionar amb
cost zero, però mantenir aquest espai de participació, aquests
espais públics de commemorar la memòria històrica, però vostès
no la volen commemorar, i els fets ho diran, veurem, en aquests
tres anys de legislatura que queden, ja queda menys de tres
anys, en els mesos que queden quantes accions haurà fet aquest
govern amb relació als temes de la fundació. Això ho dirà el
temps, perquè duen al voltant d’un any, quinze o setze mesos,
i no n'han feta cap perquè no hi creuen i perquè no els interessa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passarem, doncs, a la votació de la
Proposició no de llei 3764/12. 

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
3764/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3896/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consejo
Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia.

Passarem al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3896/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consejo
Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes. El mes d’abril
passat el Ministeri de Salut i Benestar Social va convocar el
Consell Territorial d’Atenció a la Dependència per comunicar
que s’obria un termini de dos mesos per tal que les comunitats
autònomes fessin la seva valoració de l’estat d’implantació del
sistema d’atenció a la dependència a fi de poder recollir
informació suficient i elaborar un esborrany de reforma
d’aquesta llei. 

Nosaltres, el meu grup, vàrem pensar que era un bon
moment per plantejar una iniciativa atès que hi havia dos mesos
per recollir tota aquesta informació i, per tant, en aquest sentit
es va presentar la proposició no de llei que avui tenim damunt
la taula. Aquesta proposició no de llei anava encaminada a
demanar a la consellera que donàs suport a les persones amb
dependència de la nostra comunitat i impedís, de qualque
manera, que s’augmentàs la taxa de copagament que havien de
pagar els usuaris d’aquests serveis. Per tant, la intenció
d’aquesta proposició no de llei era d’advertir a la consellera que
lluitàs perquè els dependents de les Illes Balears no haguessin
de modificar l’aportació econòmica que han de fer per
subvencionar la part que els pertoca de la Llei de dependència.

En aquest sentit, el Consell Territorial es va reunir el mes de
juliol i la mecànica parlamentària ha fet que aquesta proposició
no de llei quedàs obsoleta i, per tant, pensam que no té sentit en
aquests moments mantenir la proposta. Però així i tot voldria dir
que el Consell Territorial del mes de juliol va aprovar el primer
esborrany de reforma de la llei sense que s’incorporàs cap tipus
d’avantatges i beneficis per als usuaris de la dependència, ben
al contrari, es va acordar aprovar un nou finançament de la Llei
de dependència que estava fonamentat a utilitzar com a barem
el patrimoni de les persones dependents. En aquest sentit la
propietat es valorava i feia que un usuari pogués pagar fins el
90% del servei que rebia amb relació a la propietat que tenia.
Així ens trobam persones, pensionistes, que han de fer front al
pagament del 90% del servei que reben per dependència, però
que tenen unes pensions mínimes a més de totes les pujades que
han hagut de patir durant tot aquest temps i no podran fer front
al pagament de la part que tenen de codependència.

Per tant, hi ha molta gent, i ja ho hem detectat, que queda
fora del sistema, moltes persones majors que tornen a casa seva
perquè no poden pagar la part que els pertoca per culpa d’aquest
nou barem.
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En definitiva, la conselleria no va defensar la nostra
comunitat, una comunitat que ja havia sortit com la tercera
pitjor valorada quant a aplicació de la Llei de dependència; una
comunitat que ja estava castigada pels pressuposts generals de
l’Estat que va preveure l’eliminació de 283 milions, 5
corresponents a les Illes Balears, inversions que hem perdut.
També cal dir que si aquest nou finançament el que pretenia,
segons va dir la ministra, era millorar el sistema i permetre que
hi hagués més gent que hi entràs, doncs, ha aconseguit tot el
contrari, a Balears hi ha 5.000 persones que esperen tenir el
servei al qual tenen dret, així ho va dir la directora general als
mitjans de comunicació, que a Balears hi havia 5.000 persones
dependents que estaven a l’espera d’un dictamen. Però
d’aquestes 5.000 persones no s’han tengut en compte les
persones que queden aturades perquè la llei diu que els
moderats no entraran fins l’any que ve o fins l’any 2015, no ho
sabem bé. Per tant, a les 5.000 persones que esperen hem de
sumar 13.000 persones més que esperen poder tenir un servei.

En definitiva, aquesta era la intenció de la proposició no de
llei, era una proposició que estava vinculada a la reunió que va
tenir el Consell Territorial de la Dependència el mes de juliol i,
per tant, com que ha vengut tard doncs ja no té sentit i la
retiraré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda idò retirada aquesta proposició no de llei.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

M’agradaria manifestar que queda retirada perquè s’ha
presentat fora del temps que... bé, o molt tard i no es pot
vincular a una reunió, a una acció que va tenir lloc en el mes de
juliol perquè aquesta proposició no de llei estava plantejada
perquè arribàs abans del mes de juliol.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

De todas formas, presidenta, quisiera presentar una queja
porque si retira la PNL no es para que nos hagan un mitín sobre
...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, ho pot tornar a repetir.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

No, que creo que si se retira la PNL no es para que se le dé
el turno de palabra para hacer un mitín de un tema que no tiene
nada que ver con la proposición no de ley. Si se retira, se retira
y no un mitín.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per açò quedaria retirada aquesta proposició no de llei. 

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN: 

Perdona, jo tenia el dret a la paraula. Entenc que podia fer la
meva intervenció per explicar per què retirava la proposició no
de llei. Ni míting ni històries.

3) Proposició no de llei RGE núm. 5946/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització de
nens i nenes soldat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem, idò, al debat de la tercera Proposició no de llei
RGE núm. 5946/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
utilització dels nens i nenes soldats. Per defensar-la té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria Bauzá, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Popular presenta la següent proposició no de
llei per mor que sempre ha estat i estarà devora les persones més
febles i, per suposat, devora d’aquells nins i nines soldat que
viuen un autèntic infern. El que viuen aquests nins i nines soldat
és tan impactant que no fa falta afegir-hi més dramatisme per
explicar la urgència i la importància que té per a nosaltres
aquesta situació.

Es calcula que aproximadament 300.000 nins i nines són
emprats per a fins de guerra. Des de 1998 aquesta utilització
està considerada com a crims de guerra per la Cort Penal
Internacional. Aquests nins són emprats per matar
principalment, però també per a altres fins militars tals com fer
feines de neteja, transport i en general per a les feines del dia a
dia als campaments militars. També són emprats com a escut
humà en casos d’agressions, però el més dramàtic és el cas de
les nines soldat que suposen un 40% d’aquest colAlectiu i que les
fan servir per estar a disposició sexual dels combatents quan
aquests ho consideren oportú. Aquest drama, senyores i senyors
diputats, passa a més de 4.000 quilòmetres d’aquí.

Des del Grup Parlamentari Popular volem aprofitar aquesta
proposició no de llei per donar a conèixer el nostre agraïment a
Amnistia Internacional, Save the Children i Entreculturas per la
impressionant feina que fan per aquests nins i nines soldat.
També volem destacar la important labor realitzada per un
extremeny anomenat Chema Caballero, que és una persona que
s’ha dedicat durant més de vint anys a aquests nins a Sierra
Leona, persona que ha viscut de primera mà el sofriment
inimaginable i la maldat humana duita a la màxima expressió i
que ha viscut en massa ocasions, senyores i senyors diputats, la
manca de respostes per part de la comunitat internacional a
aquest drama. Volem amb aquesta proposició donar
reconeixement a aquesta labor impagable que van començar des
de fa uns anys uns quants i que avui és un tema que es tracta als
parlaments nacionals, internacionals i que s’inclou a importants
normes i lleis, també de caràcter internacional.
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Serveixi, en el meu nom i en el del meu grup, com a
agraïment a tots ells.

Aquesta proposició no de llei, senyores i senyors diputats,
vol anar més enllà d’allò estrictament entès com a cooperació
internacional, vol inspirar-se en l’essència d’aquesta comissió
que crec que també ha d’anar més enllà de l’ajuda oficial al
desenvolupament i d’allò purament pressupostari.

El compliment d’aquesta proposició parla de la grandesa del
desenvolupament i del respecte als drets humans i no és
mesurarà mai en funció de l’ajuda oficial, perquè requerirà
d’altres assumptes com la coherència de polítiques, d’una
determinació internacional i d’una política de país compromesa
amb el respecte als drets humans.

Per tot això, senyores i senyors diputats, crec que hauríem
de plantejar-nos superar la concepció tradicional de cooperació
internacional i avançar cap a una comissió de desenvolupament
i dels drets humans com la que tenim a l’àmbit de la Unió
Europea i com la que tenen també altres països del món.

Estam convençuts que es poden aconseguir grans avanços
donant importància també a una altra sèrie d’instruments com
és el legislatiu i de tractats internacionals. Ens agradaria que
aquesta comissió servís per a la consecució d’aquestes
polítiques de desenvolupament per consolidar aquestes
polítiques a les estrictament pressupostàries de l’ajuda oficial,
que és una de les grans reclamacions que també viu avui en dia
aquest sector.

Recentment, es va obrir la possibilitat de firmar un tractat
internacional sobre el comerç d’armes, que afecta especialment
aquests nins i nines soldat, a una conferència diplomàtica
celebrada el passat mes de juliol a Nova York, però aquesta,
finalment, va concloure sense haver pogut arribar a un acord.
Aquestes negociacions van crear molt bones expectatives i
esperances entre les poblacions dels països afectats. A pesar
d’això, es va aconseguir un esborrany del tractat que servirà de
text base en un futur immediat; Espanya donarà suport a
l’Assemblea de les Nacions Unides a la renovació del mandat
per seguir avançant en la matèria i confia que la comunitat
autònoma captarà el sentir de les delegacions reunides a Nova
York i el de la societat civil.

Espanya continuarà defensant els seus principis,
especialment els relacionats amb els drets humans i el dret
internacional humanitari.

Per tot això, des del Parlament i des del Grup Parlamentari
Popular, instam el Govern de l’Estatut a incloure dins l’Agenda
política de cooperació internacional el tema de la utilització dels
nins i nines soldat com a una qüestió prioritària contra la qual
s’ha de lluitar, promovent tractats i acords que abordin aquesta
qüestió en la seva prevenció, ja que és una pràctica que
constitueix una greu violació dels drets humans, i establint
programes en la rehabilitació i reintegració dels menors que han
estat víctimes de reclutament per a conflictes armats.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup donarà suport
a aquesta iniciativa que compartim plenament en el sentit que
s’inclogui dins l’Agenda política de la cooperació internacional
aquest tema i que es promoguin tractats i acords que abordin
aquesta qüestió en la seva prevenció.

I també estam d’acord i compartim amb el Partit Popular la
importància que té arribar a acords perquè es pugui signar el
tractat internacional sobre el comerç d’armes. El comerç
d’armes és un dels motius que provoca la situació d’aquests nins
soldat perquè és un negoci que mou 6.000 milions de dòlars
cada any i que provoca la mort de quasi 2.000 persones cada dia
a tot el món.

Per aquest motiu, per considerar que el tractat internacional
del comerç d’armes té una importància vital, és el motiu pel
qual el grup parlamentari del Congrés dels Diputats va presentar
una proposició no de llei el passat mes d’abril, que va ser
aprovada amb el suport dels vots favorables del Partit Popular
i d’Izquierda Plural. Tenia l’objectiu de continuar impulsant el
procés negociador que s’havia obert i que havia de finalitzar
amb les negociacions a Nacions Unides aquest mes de juliol.
Amb l’aprovació d’aquest tractat el nostre partit volia que
s’impulsàs una posició comuna de la Unió Europea, que fos
signada i ratificada el més aviat possible, amb l’objectiu
d’impedir que el comerç de tot tipus d’armes i equipaments
posàs en perill la seguretat global, regional i humana; és a dir,
per impedir que l’ús i comerç irresponsable i ilAlícit d’armes
pogués contribuir a la comissió de greus violacions de drets
humans i del dret internacional humanitari.

L’aprovació d’aquest tractat internacional, que no ha pogut
ésser, era de vital importància per impedir, entre d’altres, la
brutal violència exercida contra les dones, en moltes ocasions
considerades com a armes de guerra o també per la terrible
realitat dels nins soldat de què hem parlat aquí ara.

També vàrem reclamar que el nostre país incorporàs els
mecanismes d’accés a la informació en matèria d’exportació
d’armes, després que el Govern anunciàs l’avantprojecte de la
Llei de transparència. Espanya ha estat un país que tant
públicament com normativament s’ha compromès amb
l’aplicació d’objectius i principis que inspiren aquest tractat, la
Llei 53/2007 sobre el control exterior de material de defensa i
de doble ús, que recull el deure d’assegurar en el nostre país que
les exportacions siguin conformes amb els compromisos del
dret internacional per tal que es garanteixi que no es fomenti la
violació dels drets humans, que no augmentin els conflictes ni
contribueixi de forma significativa a la pobresa.

Malauradament, aquesta negociació del mes de juliol, que
tenia com a objectiu la ratificació d’aquest tractat, no va ser
possible perquè hi va haver Estats Units, Xina i Rússia que
varen posar en qüestió el tractat i per tant no es va poder signar.
Nosaltres pensam que des d’aquest marc és on s’ha de tractar el
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tema d’eradicar la violència, que afectat també els nins soldat i
les dones, com he dit, i milers de persones, perquè és necessari
caminar cap aquí. A part de la realització de programes de
rehabilitació, de prevenció, és necessària la implicació i la
vinculació del compromís internacional contra aquesta xacra
que és el mercat armamentístic que arriba a mans irresponsables
que provoquen totes aquestes situacions dramàtiques en nins i
nines soldat.

Per tant, donarem suport a la seva iniciativa amb l’esperança
que des del Govern es pugui impulsar i continuar amb les
negociacions per poder tenir un tractat internacional sobre el
comerç d’armes que sigui vinculat a tots els països.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. I el nostre grup parlamentari també
donarà suport a la iniciativa del Partit Popular contra aquesta
atrocitat que suposa que els nins hagin de fer de soldat. Ens
afegim a tots els reconeixements que ha mencionat a totes les
entitats que ha mencionat la portaveu del Partit Popular, però
dir-los que també altres, de caràcter local, com Pau i Solidaritat,
que també són ONG més petites, menys conegudes, però que
també tenen programes en aquest sentit, i afegir-nos també o
mencionar també una com Pau i Solidaritat.

El llistat de països segons Amnistia que en aquest moment
estan reclutant infants soldat jo crec que està bé que s’ha de dir,
que ha de constar en el Diari de Sessions, són: Afganistan,
Angola, Burundi, Cambotja, Colòmbia, Filipines, Guatemala,
Guinea, Hondures, Kosovo, Libèria, Moçambic, Nepal,
Nicaragua, El Congo, la República Txetxena, El Salvador,
Sierra Leona, Somàlia, Sri Lanka, Sudan, Uganda. Per tant, són
16 països, segons l’informe que es maneja.

Segons la mateixa Amnistia Internacional, segons l’ONU,
perdonin, són 300.000 nins i nines que estan afectats d’aquesta
manera, alguns el seu reclutament és obligat i d’altres és
voluntari perquè s’han quedat sense família i els garanteixen
que amb una arma i si pertanyen a aquests grups armats doncs
tendrien seguretat.

Però he volgut mencionar també tots aquests països que
recluten infants soldat perquè nosaltres tenim una llei de l’any
2007 que prohibeix que Espanya vengui armes a tots els països
que no respecten els drets humans, i aquest, sense dubte, és un
dels drets humans, i en canvi l’Estat espanyol ven armes a
Angola, Colòmbia i Sri Lanka, i això són documents públics on
es demostra que l’Estat espanyol ven armes a països que
recluten nins soldat, tot i que tenim aquesta llei.

Després hi ha el cas de Ghana, que és un cas que des de la
comunitat d’estats d’Àfrica occidental, des del 1998 ho està
denunciant a tots els països que comercialitzen amb armes i els
està dient que Ghana no recluta infants soldat, però que ell
compra l’armament per a després distribuir-ho als països
africans que sí recluten nins soldat, i tot i així l’Estat espanyol
manté relacions comercials de tràfic d’armes amb Ghana.

Per tant, de vegades en política no només hem de veure la
part de manifestacions d’aquestes característiques, sinó les
contradictòries. Vostè ha comentat que va ser impossible arribar
a un acord internacional fa escassament uns mesos a Nova York
perquè, efectivament, els països que havien d’arribar a aquest
acord tenien interessos econòmics molt potents. L’Estat
espanyol, després d’Estats Units, som els que trafiquem més
amb armes, comercialitzam més amb armes, suposa el 4% de la
nostra importació mundial. I part d’aquestes armes se sap que
van a aquests països que estan reclutant infants soldat, i això ho
diuen les mateixes entitats a què vostè ha fet referència i que ha
volgut reconèixer a la seva exposició.

És més, nosaltres tenim un govern on hi ha el representant
de la indústria armamentística al propi Govern, com és el Sr.
Morenés, el ministre de Defensa, que va ser, fins fa un mes
abans que el nomenassin ministre, representant d’Instalaza, que
va ser conegut perquè fabricava bombes raïm, que és diuen,
prohibides; doncs aquest senyor era un dels gerents, i un mes
abans del seu nomenament com a ministre es va donar la baixa
i així consta en el Registre Mercantil, o com a representant
d’MBDA, que es una empresa de míssils. Per tant, tenim el
problema dins el propi Govern, vull dir, aquest senyor va ser
secretari de Defensa amb el Sr. Aznar i la indústria
armamentística devia estar tant content amb la seva gestió que
el va reclutar per fer feina com a gerent de les seves empreses.

Per tant, està molt bé que nosaltres, com a Parlament, facem
aquest tipus de manifestació, però, vostè ho ha dit, això no
només ens podem quedar a la cooperació, no només podem
solidaritzar-nos amb aquests alAlots, sinó que hem de fer política
real perquè això desaparegui. I el tràfic d’armes, aquests nins
deixarien de ser reclutats si el tràfic d’armes es controlàs d’una
forma seriosa.

Avui mateix, el representant del Govern espanyol eren a una
exposició d’armes a Àfrica i aquí posa que “España y Brasil
apuestan por el pujante mercado de armas de defensa en
África”, quan un periodista li ha dit al representant espanyol del
Govern espanyol, li ha dit: com és que promocionam la venda
d’armes a Àfrica, que és el continent on menys es respecten els
drets humans, on hi ha més corrupció política, on es trafica, on
es recluten més nins soldat; la resposta del representant
espanyol del Govern ha estat: “Bueno, es que ahora tienen
petróleo y deben defenderlo, deben protegerlo”.

Tenim, és seriós que tenim un problema amb aquest tema de
la comercialització de les armes, però mentre els estats que
venen les armes tenguin tant de negoci els nins soldat
continuaran reclutant-se.
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Nosaltres donam suport a aquesta iniciativa perquè amb el
seu text, amb el seu contingut hi estam d’acord, pensam que
toca dos temes importants: un és solidaritzar-nos i demanar al
Govern central que faci polítiques en aquest sentit; i després
també fa referència a la rehabilitació, que de vegades és el més
difícil, però tot i així també hi ha esperança, perquè a l’any 2010
s’havia aconseguit arrabassar 10.000 nins d’aquesta pràctica i
estaven en diversos programes de rehabilitació, per tant hi ha
esperances.

I fer també aquesta lectura de gènere, coincidir amb vostè
amb aquesta lectura de gènere que vostè ha fet que les dones
són dobles víctimes, perquè la forma de reclutament és molt
agressiva, moltes vegades fan matar el pare...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies.

... fan matar de vegades membres de la família, els fan practicar
el canibalisme, però l’abús sexual i les violacions amb les nines
és molt més greu, i després, de vegades, queden embarassades
de la pròpia violació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions? Té la paraula la Sra. Bauzá, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc agrair el
suport que han donat els dos grups de l’oposició a la nostra
proposició no de llei. I bé, simplement dir que el nostre grup, va
proposar una declaració institucional en aquest sentit, que va ser
corroborada per tots els grups.

I incidir que el ministre actual lluita, ja s’ha posicionat, ja ha
manifestat la seva intenció de seguir lluitant i de cooperar amb
Nacions Unides en aquest sentit. I fer una matisació quant que
està totalment disposat a complir el tractat internacional i que
aquest tractat internacional no prohibeix d’una manera universal
i contundent la venda d’armes, sinó que estableix uns
determinats requisits i unes determinades garanties, estableix
unes pautes per dur a terme aquesta venda d’armes. Però bé,
confiam, i per això s’ha duit a terme aquesta proposició no de
llei, que el ministre lluiti perquè, malgrat que es dugui a terme
la venda d’armes, es faci i es garanteixi els drets d’aquests nins.

I després simplement dir que és un tema molt sensible, és un
tema de consens entre tots els grups i que, com no podia ser
d’una altra manera, agrair-los el suport, i confiam arribar a
poder fer qualque cosa efectiva per a aquests nins i que la nostra
proposició tengui un fi agradable per a tothom.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bauzá.

Per tant, queda aprovada per assentiment la Proposició no de
llei RGE núm. 5946/12.

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