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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sra. Presidenta, Fernando Rubio substitueix María José
Bauzá.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Cati Palau substitueix Pepe Torres.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Vicenç Thomàs.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Lluís Maicas substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 8354 i 9307/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8354/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a violència de
gènere.

En primer lloc per defensar la proposició no de llei RGE
núm. 8354/12 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
violència de gènere, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Cristina
Rita, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes senyors diputat
i senyores diputades. Aquesta proposició no de llei va ser
registrada el mes d’octubre del 2012, com hauran pogut veure
per les referències a més que es fan a l’exposició de motius al
dia 25 de novembre, en què es commemora la lluita contra la
violència de gènere. No obstant açò, pensam que és ben vigent
i que els punts resolutius que proposa no són en absolut
extemporanis principalment per tres raons.

La primera per les dues dones mortes que hi ha hagut a la
nostra comunitat autònoma en aquests primers mesos de l’any.
En segon lloc perquè completa les iniciatives que aquestes
darreres setmanes hem vist en aquesta comissió, tant del Grup
MÉS, del passat dia 4 d’abril sobre els pressuposts de l’Estat,
com les preguntes que aquesta mateixa diputada, que té l’ús de
la paraula, li va formular al conseller de Salut, Família i
Benestar Social el mes de març. I en tercer lloc per les
manifestacions que s’han fet públiques també aquestes darreres
setmanes per part de l’actor i polític Toni Cantó, el qual va dir
que la majoria de denúncies de violència de gènere eren falses,
així com també de la professora de periodisme de la Universitat
Cardenal Herrera, Gloria Casanova, manifestacions de les quals
únicament destacaré una de les perles, que diu: “las mujeres
maltratadas no deben separarse porque esto es amor”. Pensam

que aquestes manifestacions, d’una lleugeresa intolerable quan
hi ha mortes per enmig, el que fan és fomentar i justificar la
violència contra les dones. Igualment també mencionarem
l’episodi de Ponferrada, del qual no n’estam gens orgulloses les
militants del PSOE i que pensam que s’hauria d’haver evitat,
perquè un assetjador és un maltractador i amb una persona ací
no es podia haver pactat mai. 

Però no està malament remuntar-nos també a la
commemoració del 25 de novembre, perquè tots els grups
d’aquest Parlament vam consensuar una declaració institucional,
on es condemnava qualsevol tipus de violència contra les dones,
i deia que s’ha de ser constant en la lluita, la protecció i la
seguretat de les víctimes, per tal d’acabar amb el degoteig
constant de dones assassinades per les seves parelles.
Remarcava també el comunicat que de forma especial hem de
seguir treballant per la millora de l’assistència als menors,
víctimes directes també de la violència contra les dones.

La proposició no de llei justament el que demana és que el
Govern de les Illes Balears no redueixi els pressuposts, els
serveis, ni tampoc els recursos per combatre la violència de
gènere. També demana que el Govern de l’Estat tampoc no
redueixi els seus pressuposts, els programes, les actuacions, ni
els serveis adreçats a combatre la violència de gènere i a donar
atenció a les dones. I finalment, demanam que el Parlament
constati que és necessari protegir els fills i les filles, els quals es
consideren víctimes de la violència de gènere quan es produeix
violència cap a les seves mares.

I ara passaré per tant, a defensar separadament cada un dels
punts. Els dos primers fan referència als pressuposts, programes
i serveis per combatre la violència de gènere, un en referència
al Govern de les illes i l’altre en referència a l’Estat. Els
pressuposts de la comunitat autònoma han baixat cada any des
de l’any 2009, és cert, concretament des que va començar la
crisi econòmica, però la diferència d’aquest darrer any és molt
significativa. De l’any 2009 al 2010 hi ha una diferència d’un
14,87%; em diran, i jo ja m’avançaré perquè supòs que sortirà
durant aquest debat, aquest 14% és el pas d’una partida falsa,
d’uns 800.000 euros, dels bons d’infància que es van passar del
Departament de Família i que havien augmentat falsament per
tant aquest apartat i després van tornar al seu lloc. En canvi, el
pressupost del 2013, en referència al del 2012, sí que té una
baixada del 15%, sense cap justificació que nosaltres sapiguem.

La part dedicada a violència de gènere, el problema no és
només en el pressupost, tal com hem dit algunes vegades, sinó
en l’execució d’aquest pressupost. Un pressupost es pot
modificar als dos dies de la seva aprovació i de la mateixa
manera també es poden declarar durant l’any crèdits
indisponibles i fer bloquejos de partides. De fet, per aquest
motiu vam fer les preguntes al conseller fa unes setmanes, unes
preguntes on va quedar patent que els 989.845,8 euros era tot el
pressupost de què havia disposat l’IB Dona durant l’any 2012,
un pressupost fins i tot un poc més elevat que el que finalment
ha resultat de la liquidació que està penjada a la xarxa. Però açò
ja serà objecte d’altres preguntes per escrit, de manera que al
final treurem el net del que s’ha gastat per aquest concepte a la
nostra comunitat autònoma.
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El que està clar, perquè ací ho va dir el conseller, i consta en
el Diari de la comissió de dia 7 de març, és que no es va invertir
un sol euro en campanyes de prevenció i sensibilització en
matèria de violència de gènere, ni tampoc en ajuts a les
associacions relacionades amb la protecció de dones víctimes de
la violència. Recordarem aquí també que el conveni i la càtedra
d’estudis de la violència de gènere de la UIB tampoc no s’ha
renovat, i les oficines d’atenció a les víctimes tampoc no
funcionen.

Del segon punt, dels pressuposts de l’Estat, ja en vàrem
parlar prou la setmana passada, per la qual cosa no hi insistiré
ara, però pensam que no l’hem de retirar, malgrat va ser votat
desfavorablement, per provar si en aquesta ocasió tenim més
sort que el grup que em va precedir. 

Ací que el que faré serà insistir, sobretot ara en el tercer punt
perquè em sembla molt important, que és el que fa referència als
fills i filles de les dones víctimes de la violència de gènere, i que
ja hi ha cert acord amb què han de ser considerats també
víctimes en si mateixos. I és més important que mai fer aquesta
menció especial, perquè a principis de mes ens vam assabentar
amb horror de la mort d’una filleta a mans de son pare durant el
règim de visites, un pare maltractador, que té ordre de
distanciament de l’ex-dona i, en canvi, pot estar amb la seva
filla, quan se sap que una de les venjances més terribles contra
les dones és precisament fer mal als seus fills. Aquesta tragèdia
no pot succeir mai més i és per aquesta raó que el nostre grup
parlamentari en el Congrés dels Diputats ja ha anunciat la
presentació d’una proposició de llei de modificació del Codi
Civil, per reforçar la Llei de protecció i seguretat dels menors,
i restringir les visites o per tenir una custòdia quan hi hagi una
condemna per maltractaments.

Els menors, fills d’una víctima de maltractaments per part de
la seva parella, també han de ser considerats víctimes de
violència de gènere. No pot ser, no es pot entendre que hi hagi
condemnes per maltractaments i mesures de distanciament i en
canvi aquestes mesures que s’apliquen de manera adequada a
les dones, no s’apliquin igualment als menors, tal com hem
pogut veure tràgicament en el cas de Màlaga, malgrat que la
Llei integral contra la violència de gènere ja permet als jutges
aplicar mesures perquè es retiri aquest dret de visites als pares
amb aquestes característiques.

És per açò que demanam el compromís d’aquest parlament
i que rotundament constati la necessitat de protegir els fills i les
filles, els quals s’han de considerar, com hem dit, víctimes de la
violència de gènere, quan es produeix violència cap a les seves
mares.

I res més Sra. Presidenta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, també per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta, bones tardes a tots i a totes. El nostre
grup parlamentari donarà suport als tres punts d’aquesta
proposició no de llei que ha presentat el Grup Socialista. El
calendari parlamentari supòs que ha fet que coincidissin en el
temps dues proposicions no de llei molt semblants, una que
vàrem presentar nosaltres fa una o dues setmanes i que també
era en els mateixos termes, aquest pic dirigit al Govern de
l’Estat i aquest pic ens centram en el Govern de les Illes
Balears.

En qualsevol cas els dos van dirigits cap una mateixa línia,
intentar evitar des del Parlament que es redueixin tots els
pressuposts dirigits a lluitar contra la violència masclista i a
lluitar contra la desigualtat entre homes i dones, que és la
principal causa d’aquesta violència masclista. La diferència que
fan determinades persones entre els homes i les dones,
especialment els homes que consideren les dones una cosa,
aquest fenomen que es diu “la cosificació”, que no entens que
l’altre sigui una persona, que tengui valors i que per tant,
l’utilitzes com si fos un objecte.

Els pressuposts de la nostra comunitat autònoma, com vostè
ha dit, això estava presentat l’octubre, els pressuposts ja estan
aprovats i s’ha reduït un 15% la partida pressupostària aquest
any per a tot el tema de l’Institut Balear de la Dona, però això
no ens ha de limitar com a Parlament. El Govern, si aquest
parlament aprovàs aquesta proposició no de llei, podria fer
modificacions de crèdit perquè dirigissin cap a l’Institut de la
Dona recursos. Aquests dies ens hem assabentat que el president
Bauzá té 70.000 euros per subvencionar el Balear, pensam que
això no és una prioritat a la nostra comunitat autònoma en
aquests moments, nosaltres no veim un govern, per exemple el
d’Andalusia, que en plena crisi subvencioni amb 70.000 euros
que els llibres posin per exemple a tu vera o a tu lado, això ens
sembla inaudit, però si hi ha 70.000 euros per a això, hi pot
haver 70.000 euros per lluitar contra la violència de gènere i hi
pot haver 70.000 euros perquè l’Institut Balear de la Dona
tengui una dotació superior a la que té en aquests moments.

Per tant, en política les prioritats són importants, les
prioritats marquen la línia política i pensam que aquesta ha de
ser una de les línies polítiques prioritàries per a qualsevol
govern.

Li agraesc els comentaris que ha fet en relació als
pressuposts anteriors, de la legislatura anterior. Ja ho he explicat
diverses vegades, el bonus infància estava ficat a l’Institut
Balear de la Dona, però a principis de gener de cada any es
traslladava, es feia una modificació de crèdit a la Direcció
d’Infància, per tant, aquests 800.000 euros mai no varen ser
gestionats per l’Institut Balear de la Dona i en canvi eren en el
maquillatge pressupostari que presentava el Govern del Partit
Popular del Sr. Matas. Nosaltres ho vàrem passar a la Direcció
General de Família.
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No hi va haver reducció en plena crisi, el 2009-2010, no hi
va haver reducció de serveis, tot el contrari, es varen augmentar
els serveis dirigits a les dones; es va crear per primera vegada
un servei d’acompanyament durant 24 hores a les dones
maltractades que no tenguessin suport familiar; es varen
augmentar els pisos d’acollida de les dones que ja sabien que
havien fet un procés de separació emocional del maltractador,
a través de convenis amb l’IBAVI; es varen fer campanyes
durant tota la legislatura, tot i haver reduït, no un 13%, un 3%
el pressupost. Això sí és austeritat, reduir pressupost i
augmentar serveis, no al que ens té acostumats el Partit Popular
que redueixen pressuposts i redueixen serveis.

Nosaltres pensam que és fonamental el manteniment de
campanyes, és fonamental la sensibilització i amb els
pressuposts actuals no es poden fer campanyes o no les fan, o no
les prioritzen. Vostè ha dit unes declaracions de persones
significades de la societat espanyola, actors, professors que
encara és necessari sensibilitzar en relació amb el tema de la
violència masclista, perquè si persones que tenen els micròfons
poden ser portaveus, el que ara parlen de què la majoria de
dones presenten denúncies falses, que tota aquesta expressió de
violència al cap i a la fi és una expressió d’amor, efectivament
encara necessitam molta sensibilització, moltes campanyes que
en aquest moment no es fan.

A nosaltres ens preocupa sobretot que en aquest moment hi
hagi moltes dones assassinades, un 80% de les dones
assassinades no han presentat denúncia, i no han presentat
denúncia. Això fa dos anys que va en aquesta direcció, no han
presentat denúncia. I això no només és per la manca de
campanyes, és perquè s’han reduït els serveis socials a tots els
municipis i de totes les comunitats autònomes, i els serveis
socials feien una tasca fonamental, o fan, però ara amb menys
recursos, una tasca fonamental de sensibilització cap a la dona
maltractada, d’ajudar-la a denunciar, d’ajudar-la a entendre la
seva situació, d’aquesta síndrome de la dona maltractada. Ara
hi ha menys recursos per a això i, efectivament, les dones que
tenen dificultats econòmiques i a més dificultats emocionals per
poder-se separar definitivament del seu maltractador, no troben
aquest suport. I això fa que hi hagi més dones assassinades que
no han presentat denúncia. Perquè, si fos a l’inrevés, tendríem
un problema d’administració pública molt greu, que és que
animam a denunciar i després no els donam recursos, que també
existeix. Però trobam que en aquest moment s’està reduint tot
aquest tema de denúncies.

Per tant, nosaltres li donarem suport, pens que és una
proposta assenyada, aquí no parlam de milions d’euros, no
parlam d’una quantitat desorbitada, parlam d’una quantia que
permetria que l’Institut Balear de la Dona tornàs donar els
mateixos serveis, almanco amb els mateixos recursos.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. I per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Sra. Carolina Torres,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras diputadas, señores
diputados. Es bien cierto que nos queda mucho trabajo por hacer
en materia de discriminación y violencia de género, a pesar de
los avances llevados a cabo, como también es cierto que
debemos ser capaces de trabajar unidos para acabar con esta
lacra social.

Por esto mismo lamento profundamente el enfoque que se ha
seguido para presentar esta proposición no de ley. Puedo
entender que, como miembros de la oposición, se presenten
iniciativas en tono crítico con el Gobierno porque forma parte
del juego político, pero no puedo compartir en absoluto las
afirmaciones que usted realiza tanto en la exposición de
motivos, como en su intervención. Así que entiendo que esta
propuesta que aquí presenta no busca un consenso, ni aporta
nada nuevo al debate, sino que busca en exclusiva la crítica
gratuita a la acción de gobierno. Y en este sentido pues no
vamos a coincidir.

Por lo tanto, déjenme que ilumine con algunos datos esa
amnesia selectiva e interesada que padecen. Los primeros
responsables de esta comunidad en rebajar el presupuesto del
Institut Balear de la Dona fueron ustedes, entre el 2008 y el
2010 se bajó un 21%. El Instituto de la Dona tiene un
presupuesto de 13,6 millones, presupuesto que viene
condicionado por un agujero que dejaron de 11,3 millones de
euros. Evidentemente esta situación lastra el conjunto de la
partida presupuestaria, pero a pesar de esto las transferencias
son superiores a las del Gobierno socialista.

Con las transferencias del fondo social europeo, hemos
pasado de no llegar a 1 punto con el Gobierno socialista el 2011
a tener ahora 3,9, por lo tanto, se ha hecho un gran esfuerzo para
conseguir esta mejora. Además, fueron incapaces de poner en
marcha en toda la legislatura las ayudas del artículo 27 de la
Ley Orgánica de medidas de protección contra la violencia de
género, mientras que en otras comunidades autónomas se
beneficiaron de estas ayudas.

Y ya no hablemos de los 38.500 millones de euros de
intereses de la deuda que lastran los presupuestos generales del
Estado, de los 100 millones de euros diarios que pagamos todos
los españoles a causa de la mala gestión del Gobierno socialista.
Y hablando de mala gestión, otro ejemplo, la creación del
Ministerio de Igualdad del Sr. Zapatero, que no fue
precisamente lo que se dice eficaz, porque a parte de gastar más
del 63% en gastos de personal y gasto corriente, se fueron
reduciendo progresivamente todas y cada una de las partidas
destinadas al impulso del empleo femenino. Con el Ministerio
de Igualdad, España retrocedió 7 posiciones en el ránking de
igualdad de género, según el Foro Económico Mundial. Vamos,
que lo de racionalizar los recursos económicos y optimizar no
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es su fuerte y por desgracia los recursos públicos no son una
fuente inagotable. Por eso cuando hablan de recortes y lo hacen
como si nunca hubieran roto un plato, hay que preguntarse por
qué hoy estamos en la situación que estamos.

Pero a pesar de todas las dificultades económicas hay un
compromiso real del Gobierno con las políticas sociales y hay
diversos ejemplos. Los presupuestos para el ejercicio 2013
recogen las necesidades de los colectivos más vulnerables
mediante la racionalización de los recursos económicos
disponibles, refuerza los servicios sociales y la igualdad. Los
créditos destinados a servicios sociales e igualdad en 2013
alcanzan los 2.563,7 millones de euros, 754,3 millones más que
en el 2012, lo que representa un incremento del 41%. Además,
hay que señalar que los presupuestos del 2013 recogen el pago
de la deuda heredada del Gobierno anterior de más de 1.000
millones de euros por el impago de las cuotas de la Seguridad
Social de cuidadores no profesionales, que por cierto son
cuidadores del entorno familiar que más del 90% son mujeres.

Por lo tanto, cuando uno profundiza en las diferencias de un
gobierno, el socialista, y del otro, el popular, se ve claro quién
hace verdaderas políticas de igualdad, no sólo gastando recursos
como si fueran ilimitados, sino optimizándolos, y a los hechos
me remito.

Concretando, en presupuestos de igualdad y violencia de
género el presupuesto de la Delegación del Gobierno para la
violencia de género se destina en este ejercicio 22.197.340 euros
con el objetivo de atender, apoyar y proteger
personalizadamente a las mujeres que sufren violencia, así como
a sus hijos e hijas; también lograr la máxima sensibilización de
la sociedad.

Para atención social integral con especial referencia a
menores se dedica el 79,3% del total del presupuesto de la
Delegación del Gobierno. Todos los créditos destinados a
mejorar la seguridad, protección y atención personalizada a las
víctimas de violencia de género se mantienen; por ejemplo no
sólo se mantiene la partida para la financiación de servicios
como el 016 con 20.000 euros, sino que se mantiene el acuerdo
para la derivación de llamadas cuando se trate de víctimas
menores de edad. Además se destinan 5.200.000 euros al
sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas
de alejamiento, las llamadas pulseras, lo que supone un aumento
de 390.000 euros en este ejercicio.

En cuanto a transferencias a las comunidades autónomas con
el fin de apoyarlas en su competencia de asistencia social
integral a las mujeres y menores a su cargo, ascienden a 4
millones de euros. El espacio económico europeo además nos
garantizará otro millón de euros para esta finalidad, y las ayudas
sociales del artículo 27 de la ley orgánica para el caso de
mujeres con dificultades de empleabilidad siguen
presupuestadas con un crédito de 1 millón de euros con carácter
ampliable.

De este resumen se puede extraer que este esfuerzo
presupuestario no hace más que reafirmar la apuesta del
Gobierno en la lucha contra la violencia de género. Los ajustes
realizados en el presupuesto de la Delegación se han realizado
en ámbitos en los que se puede lograr el mismo o mejor
resultado, primando el trabajo del personal al servicio de la
propia delegación en vez de externalizar proyectos y servicios
y optimizando los recursos, como por ejemplo diseñando
actuaciones complementarias a las tradicionales, usando
servicios y redes que ya existen, o el uso de las nuevas
tecnologías para jornadas y proyectos de coordinación, y
reduciendo gastos prescindibles, como por ejemplo se ahorraron
300.000 euros en maquetaciones en publicaciones en papel, o
reducción de los gastos por dietas y reuniones, de gastar
230.000 euros ahora han pasado a 30.000 y las publicaciones se
hacen on line. Eso son tan solo unos ejemplos.

Por lo tanto no apoyaremos los puntos 1 y 2 de las
propuesta, pero pediríamos la votación separada del punto
número 3. Lo cierto es que les felicitamos por rectificar y unirse
a lo que siempre ha defendido el Grupo Popular, que los niños
y las niñas son víctimas de violencia de género cuando se
produce violencia hacia sus madres; lo digo porque el gobierno
socialista, además no apoyar nuestra propuestas, se negó a
considerar a los menores como víctimas directas de violencia de
género y, lo que es peor, en 2011 eliminaron la partida
presupuestaria destinada a las comunidades autónomas para
menores víctimas de violencia de género. Para el actual
gobierno los menores expuestos a la violencia de género o
víctimas directas de malos tratos son una prioridad, y por ello se
ha presentado y aprobado este mes de abril el Plan de infancia
y de adolescencia 2013-2016, que por primera vez un plan de
infancia viene además dotado de una memoria económica de
5.159 millones de euros para los próximos cuatro años.

En definitiva, este gobierno sí es sensible con los temas de
violencia de género y a pesar de las dificultades económicas se
hace un gran esfuerzo por asumir el déficit generado y seguir
dando los servicios de forma efectiva. Se han aumentado en 3,6
las transferencias que recibe el Instituto de la Mujer; las
transferencias de la secretaría de estado se han incrementado en
un 26,9, que sumado a lo que se ha conseguido, que las
transferencias del Fondo Social Europeo se incrementen
también en un gran porcentaje, supone casi 4 millones de euros,
lo cual garantiza que se sigan manteniendo todos los programas
del Instituto de la Mujer.

Después de lo expuesto queda en evidencia que las mujeres,
y en especial aquéllas que sufren violencia, así como sus hijos
e hijas, su asistencia integral y la concienciación de la sociedad,
son una prioridad para este gobierno.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant.



578 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 42 / 11 d'abril del 2013 

 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair a
la Sra. Santiago el suport a aquesta proposició no de llei, i dir
que efectivament la prevenció és molt important; la prevenció
no és propaganda, com alguns han vingut a dir aquí. Per a
nosaltres la sensibilització i la informació adreçades a tota la
societat són elements imprescindibles i eficaços perquè les
dones surtin d’aquesta situació en què estan i denunciïn.

De la intervenció del Partit Popular no m’ha quedat clar
quan es feia referència al Instituto de la Mujer o quan a
l’Institut de la Dona, perquè com que era tot en castellà idò sona
igual. M’ha semblat que era la repetició de la mateixa
intervenció que ja vam sentir aquí la setmana passada per part
de la diputada Sra. Bauzá, que ni tan sols no ha tengut la
molèstia de traduir al català.

Només li he de dir de la seva intervenció, també, entre altres
coses, que el Fòrum Econòmic i Mundial vostè diu que ens va
reduir 7 punts, però les meves informacions és que ara estem 14
punts més avall, aquestes són les informacions que jo tenc del
Fòrum Econòmic i Mundial. 

A part d’açò no som només nosaltres els que consideram
que aquest és un problema que no és només econòmic, encara
que parli de pressupostos, no és només econòmic, sinó que
també és un problema de voluntat i un problema de gestió, una
gestió que en el nostre cas l’Institut Balear de la Dona tothom
ja coincideix -no només nosaltres, no ho deim nosaltres- que és
una gestió nefasta, que no existeix, que està reduïda a la mínima
expressió. Però com dic no som només nosaltres, a nivell també
nacional o internacional estan alertant sobre aquest perill que hi
ha actualment d’abaixar la guàrdia en aquest aspecte. Per
exemple el Comitè de drets econòmics, socials i culturals de
Nacions Unides també ha expressat la seva preocupació per
aquesta reducció dels nivells de protecció efectiva de drets com
a conseqüència de les mesures d’austeritat que s’estan aplicant
i que castiguen tots aquells que tenen manco defensa. Jo no sé
quina lectura fan vostès dels pressupostos però són els únics que
fan aquesta lectura; la resta de la humanitat està fent la lectura
contrària, que ara no em posaré a detallar perquè jo ho vam fer
la setmana passada.

Com dic el Comitè de drets econòmics, socials i culturals de
Nacions Unides ha expressat aquesta preocupació per la
persistència que existeix actualment encara de nivells de
violència domèstica, i per tant insta l’Estat a garantir que
aquests retalls no perjudiquin la protecció de les víctimes i dels
seus drets, com es pensa que està passant i que passarà. 

Quant a la protecció dels menors víctimes de la violència
masclista és cert que la ministra Ana Mato ha anunciat, després
de la mort d’aquesta filleta a Màlaga, que es faria un pla i que
es crearia un registre de fillets i filletes víctimes de violència de
gènere, però jo em deman en què pot ajudar un registre. Les
víctimes..., tant associacions, també, no només jo, sinó
associacions i persones expertes ja han dit que no significa en
realitat cap canvi pràctic, que la llei ja preveu mesures, la llei
contra la violència de gènere aprovada pel Partit Socialista,
elaborada i aprovada, ja té mesures a favor de protegir els fillets
i les filletes víctimes de violència de gènere, però el problema
és l’aplicació, i en els jutjats passen per damunt, a vegades, els

drets, o el desconeixement, els drets dels pares a veure i a estar
amb els seus fills, a tenir contacte amb els fills, sobre els drets
dels menors sobre la seva integritat física i psíquica, perquè açò
no és una violència estrictament sobre els menors, sinó que està
exercida contra la mare i després estesa als menors.

És per açò que el que es demana és que hi hagi recursos
públics suficients per atendre els menors i poder personalitzar
cada cas, que hi hagi agents formats especialment en la
intervenció amb menors i que sempre hi hagi una violència de
gènere es faci també una valoració del risc que comporta per a
aquests menors, si és que n’hi ha.

En definitiva, Sra. Presidenta, no m’estendré més. Acceptaré
la votació separada, però des del Partit Socialista el que farem
és continuar treballant per la igualtat i l’emancipació de les
dones perquè creim en la igualtat entre dones i homes, que
aquest és el pilar de la nostra democràcia, i perquè estem
compromesos i compromeses amb un model social que ha de
garantir la justícia i l’equitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passaríem, idò, a la votació.
Primerament passaríem a la votació dels punts número 1 i
número 2.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9.

I seguidament votarem el punt tercer de la proposició no de
llei.

Vots a favor? S’aprovaria aquest punt tercer per
l’assentiment de tots els grups.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9307/12, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a solidaritat amb la
República Democràtica del Congo.

Passarem al debat de la proposició no de llei RGE núm.
9307/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solidaritat amb
la República Democràtica del Congo. Per defensar-la té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de llei està,
diguem, inspirada en un document que han elaborat un total de
53 ONG de caràcter autonòmic, de caràcter estatal i de caràcter
internacional en relació amb la situació de la República
Democràtica del Congo.
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És una proposició no de llei extensa, és una proposició no de
llei que recull 10 punts, perquè la veritat és que dins el nostre
món associatiu dirigit a la cooperació hi ha una alta sensibilitat
en relació amb aquesta regió o amb aquest territori o amb aquest
país de l’Àfrica, entre altres coses hi ha una llarga tradició de
treball en aquest país, perquè les primeres missions de
l’Església Catòlica que es varen redistribuir, diguem, els espais
on realitzarien aquesta missió, va correspondre a Mallorca el
que es coneixia com a Congo Belga, i per tant hi ha una àmplia
tradició de treball en aquest territori i per tant es coneix molt.

Són 10 punts. Jo els dividiria bàsicament en tres grans blocs;
un de caràcter diplomàtic, que serien els punts 1, 2, 5, 7 i 9; un
de caràcter que afecta la justícia, la justícia internacional, que
serien els punts 3, 6 i 8; i el de cooperació, que afecta els punts
4 i 10. 

En relació amb el punt 6, hem de dir que podem celebrar que
ja s’ha detingut el Sr. Bosco Ntaganda, que està considerat com
un presumpte criminal de guerra i que des de feia molts d’anys
el Tribunal Penal Internacional demanava el seu arrest; el mes
passat ell mateix es va entregar a l’ambaixada d’Estats Units a
Rwanda i per tant en aquest moment l’arrest ja no fa falta, però
jo sí que mantendria el punt de la proposició no de llei perquè
es procedeixi al traspàs al Tribunal Penal Internacional, donat
que vostès saben que tant Rwanda com Estats Units no han
signat el Tractat de Roma que constitueix aquest tribunal penal
internacional, i el que demanen totes les ONG és que sigui
realitzat el judici en el marc d’aquest tribunal. Per tant seria
aquesta modificació. En tot cas ens alegram que el Sr. Bosco
Ntaganda, conegut com el Terminator, en aquest moment no
estigui realitzant cap activitat en el territori de la República
Democràtica del Congo.

Els altres punts bàsicament estan dirigits a sensibilitzar la
població sobre aquesta guerra, una guerra que va començar
l’any 98, que es va tancar oficialment l’any 2003, però és
coneguda a nivell internacional com la guerra sense fi, perquè
és un conflicte que és permanent en aquest territori. Ja per tots
els historiadors que estudien aquesta situació està considerada,
després de la Segona Guerra Mundial, com la guerra més
cruenta pel nombre de víctimes afectades per aquesta guerra.
Quan dic víctimes dic persones mortes, es considera ja que 5
milions de persones han mort des de l’any 98 fins ara, i és
considerat, insistesc, després de la Segona Guerra Mundial, el
més cruent de tots els conflictes bèlAlics.

S’han produït eleccions democràtiques, mentrestant, en
aquest país, però no ha estat suficient. En aquest país hi ha
diversos conflictes, una àmplia representació de convivència
d’ètnies diferents, el que fa que sigui conflictiva la resolució
d’aquests conflictes; molts diferents grups armats, que això
també dificulta la possibilitat de poder arribar a la fi d’aquest
conflicte, un molt potent, l’M23. I després tenim dos països
veïns d’aquest territori o d’aquest país que juguen molt a la
desestabilització, especialment Rwanda i Uganda, perquè són
els principals exportadors i explotadors de les riqueses d’aquest
país, un país que és molt ric en minerals com l’or, com minerals
necessaris per a les noves tecnologies, com l’estany i el tàntal,
i que moltes corporacions internacionals tenen interessos per
poder treballar d’una forma molt impune en aquest territori, i
Rwanda i Uganda especialment faciliten aquesta transició per
aquest país.

Així mateix a una compareixença en el Congrés
representants de Telefònica l’any 2010 varen reconèixer que
amb tota la proliferació dels mòbils s’estava facilitant l’abús
dels drets humans al Congo; ells mateixos explicaven que era
molt difícil a vegades cercar d’on procedia aquest estany, però
que tenien totes les sospites que s’extreia en aquest país.

També tenim un problema de tot el comerç d’armes, que
estan prohibides en principi al Congo, però a través d’altres
països que no tenen la prohibició de la comercialització arriben
a aquests grups armats.

El cas és que hi ha en aquests moments, a part de 5 milions
de persones víctimes, mortes, de guerra, hi ha 1.400.000
persones desplaçades; 1.400.000 persones desplaçades és més
que tota la població de les Illes Balears. Vostès imaginin tota la
població de les Illes Balears més 400.000 desplaçats, que
depenen de la cooperació internacional, que té grans dificultats
per poder accedir amb seguretat a aquest territori. Es produeixen
tortures, es produeixen treballs forçats, es produeixen
reclutaments forçats, és un dels països que més genera nins
soldats. 

I un dels principals problemes, que sempre hi ha aquest
component de gènere en aquests conflicte, és el de les
violacions de les dones. Aquesta guerra, a part de la guerra
sense fi, és coneguda també com la capital mundial de las
violaciones; hi ha dades que diuen que hi ha més de 300.000
dones que han estat violades en aquest país. El registre que es
té de la dona, que no era una dona, era un infant, de violació és
d’una nina de dos anys. Hi ha dones en el Congo que estan
lluitant contra això, hi ha dones que fins i tot arrisquen no
només la seva integritat física i sexual sinó la seva vida, i una
d’elles, que és una persona coneguda, una periodista, na Caddy
Adzuba, deia a través d’Amnistia Internacional: “No nos
equivoquemos, no se trata de un acto instintivo la violación, de
la satisfacción de un puro deseo sexual. Estas violaciones
responden a una estrategia de tipo militar, con unos efectos
profundos en la población. Actúan como una bomba de
destrucción masiva, humillando, degradando, destruyendo en
vida a muchas mujeres. No sólo consiguen que éstas queden
estigmatizadas y apartadas de la comunidad, sus maridos en
muchos casos son asesinados y en otros las repudian, se
produce infanticidio porque las madres no quieren mantener
a sus hijos, los niños quedan abandonados a la comunidad y
muchos de ellos se convierten en menores soldados. Es un
efecto destructivo sobre las comunidades a las que pertenecen
las mujeres”.

Es una situació que està permanentment en el temps.
L’ONU està intervenint, hi ha des de fa més de set anys 17.000
cascs blaus en aquest territori, però la veritat és que la població
civil, la població no armada està patint en gran manera aquesta
situació.
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Per tant aquesta proposició no de llei va dirigida al fet que
el nostre govern, el Govern de l’Estat, perquè tots els fòrums
internacionals tenguin present la problemàtica del Congo, de la
República Democràtica del Congo, pensi en la població civil de
la República Democràtica del Congo; que vagi també dirigit a
sensibilitzar la població de l’Estat espanyol del que suposa
l’explotació del Congo i que el tengui present a totes les tasques
de cooperació internacional com a un dels països preferents.

Dos punts també que no he tractat, però ara els comentaré,
que insti el secretari general de Nacions Unides a complimentar
la Comissió Rogatòria lliurada pel magistrat de la Audiència
Nacional espanyola, Fernando Andreu, per la qual demana les
proves que figuren a informes de Nacions Unides sobre els
crims que s’imputen al president rwandès i a altres alts càrrecs
del govern i del Front Patriòtic Rwandès, que és on hi ha les
proves que Rwanda està facilitant tot l’accés de les armes i
facilitant l’entrada i sortida a través de la seva frontera de
personal de guerra, que no pertany al govern de la...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí.

..., del país del Congo.

Després, la immediata posada en llibertat, que lluiti per la
posada en llibertat de la Sra. Victoire Ingabire, líder de
l’oposició rwandesa, que va ser empresonada sense cap tipus de
judici, que està reconeguda com a presonera política per
Amnistia Internacional precisament perquè denunciava que el
seu país estava implicat en tota aquesta falta o en aquesta taca
als drets humans que pateix la població civil de la República
Democràtica del Congo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Lluís Maicas, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, presidenta. Vagi per endavant, Sra. Santiago, que
el nostre grup donarà suport a la seva iniciativa amb la qual
coincidim i que recull l’essència de les propostes que ha
elaborat, entre altres i sobre aquest afer, la Coordinadora
d’Organitzacions no Governamentals de Cooperació al
Desenvolupament de les Illes Balears, coordinadora a la qual
donam el nostre suport.

Només podria afegir al contingut de la seva proposta,
extensa i molt precisa, qüestions de matís que tanmateix no
l’enriquirien, només en repartirien els arguments. Dit això, no
puc estar-me de confessar la meva incapacitat per entendre en
tota la seva dimensió la magnitud i cruesa tràgica dels conflictes
ètnics, tribals, territorials o senzillament comercials d’alguns
dels territoris que foren colònies. 

No puc entendre el grau de violència, de vexació, que fan
servir uns contra altres, em neg a creure que només es tracti de
l’herència dels colonitzadors. Això no obstant, i des d’un punt
de vista intelAlectual, que de cap manera no exclou el punt de
vista polític, sinó el contrari, repugna la intelAligència que la
civilització, la societat no hagi tengut la voluntat o la capacitat
d’engegar mesures eficaces per eradicar la barbàrie.

Com a parlamentaris, i sobretot com a persones, ens hem de
situar del costat de la justícia i, en conseqüència, afrontar la
injustícia en qualsevol de les seves formes. Hem d’insistir, com
fa aquesta iniciativa, en l’exigència que els governs dels estats
democràtics i les eines diplomàtiques, cooperatives d’assistència
humanitària o fins i tot militars de les quals disposen, facin els
esforços necessaris per dur la pau a aquells indrets on es
conculquen els drets humans i on, a causa d’un comerç inhumà
per rapinyar els béns naturals, es cometen els més greus actes de
violència contra les persones, en especial contra aquelles més
dèbils, com són les dones i els infants.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Alejandro Sanz, per un temps de deu
minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Desde el Grupo
Parlamentario Popular nos sumamos a la preocupación
manifestada por otros grupos parlamentarios ante la situación
del este de la República Democrática del Congo, ante conflictos
de estas magnitudes que en este caso concreto se vive desde
hace más de quince años, como se ha comentado anteriormente.

Como no podía ser de otra manera nuestro grupo, nuestra
formación política apuesta por la búsqueda de una solución
estable y duradera ante el conflicto. Pero, estando de acuerdo
con todas las intervenciones previas, digamos, en la historia del
conflicto del Congo, y ya centrándonos en la proposición no de
ley, estaríamos prácticamente pues bastante favorables al
contenido de la misma, donde se explican sin duda la falta de
derechos humanos que ha caracterizado el este de la República
Democrática del Congo, aunque si nos centramos en la
propuesta de acuerdo hay algunos puntos que consideramos que
son poco realistas por el carácter de exigencia a organismos y
estados que dependen, o incluso se habla de exigir condenas
cuando lo lógico sería que se les sometiese a una primera
instancia en los tribunales de justicia, digamos que sería una
cuestión, digamos,  más política por un lado, y por otro lado,
que luego comentaré a lo que me quiero referir, y luego a un
tema de forma.
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Vaya por delante que en nuestro grupo parlamentario
queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo congoleño
y en especial con los cientos de miles de personas que en estos
momentos se han hallado desplazadas de sus hogares por causa
de la violencia reinante en la propia región.

También nuestra especial preocupación por la situación de
la vulnerabilidad de las mujeres en el territorio ante el uso
generalizado de la violencia sexual como arma de guerra por
parte de la mayoría de los grupos armados de la zona, y nuestro
apoyo también a todas las iniciativas locales e internacionales
que busquen soluciones reales y duraderas y que impliquen la
pacificación definitiva del este de la República Democrática del
Congo. Y también, como no, a las organizaciones humanitarias
que se mantienen cercanas a las personas que sufren el propio
conflicto con el fin de ofrecer a éstas unos estándares mínimos
de calidad de vida.

También me gustaría recalcar la última resolución de 2098
por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
concretamente de hace pocos días, del 29 de marzo de 2013, en
ésta última permite reforzar el mandato de la MONUSCU, que
es la misión de estabilización de la ONU en la República
Democrática del Congo; sin duda, este reforzamiento lo que
permite es actuar con eficacia a favor de la protección de los
civiles y del diálogo político con las autoridades del Congo, en
especial en el ámbito crucial de la reforma del sector de la
propia seguridad.

También es cierto, comentar que consideramos que lo
normal en este tipo de casos, creo y firmemente, no para esa
sino para futuras iniciativas que puedan presentar los grupos
parlamentarios, lo ideal es que se hubiese realizado una
declaración institucional por parte de todos los grupos
parlamentarios o en el seno de esta propia comisión o, por qué
no, también en el pleno de este parlamento, como recientemente
también lo hizo el Parlamento de Navarro con una declaración
institucional apoyada por todas las fuerzas políticas allí
presentes, entre las cuales estaba el Partido Socialista, estaba
también Izquierda Unida, los nacionalistas y estaba el Grupo
Parlamentario Popular, y nos hubiésemos sumado pués también,
y consideramos que hubiese estado bien haber hecho una
declaración institucional al respecto para poder exigir allá donde
fuese que se pueda erradicar cualquier de conflicto que haya en
el mundo y especialmente en el tema que nos ocupa, como es el
tema de la situación del este del Congo.

Pero como he comenzado al principio de mi intervención, le
propondría en su propuesta de acuerdo dos enmiendas in voce
con tal de poder llegar a un consenso. Creo que merece la pena
puesto que creo que daríamos un mensaje de unidad ante un
conflicto que nadie desea, que tiene que acabar de una vez por
todas y que creo que se están poniendo las medidas necesarias
a nivel internacional y se tiene que seguir trabajando para que
de una vez por todas, como antes he comentado, esta guerra que
ya dura pues quince años y que parece que nunca tiene previsto
acabar, pues que termine de una vez por todas.

Lo que le propondríamos es que su propuesta de acuerdo
contiene diez puntos, sería en el punto número 4, prácticamente
hasta donde pone, bueno, dice “que no escatimen esforços ni
polítics ni econòmics per garantir la seguretat de la població
civil i també l’assistència humanitària als desplaçats i
refugiats”, hasta ahí lo veríamos bien, pero ya todo lo siguiente,
es decir donde pone “en lloc de donar prioritat a objectius
militars demostrant així que s’ha après dels fracassos de les
nombroses operacions militars anteriors”. En este párrafo,
concretamente, desde donde pone “en lloc” hasta “operacions
militars anteriors”, pues no estaríamos de acuerdo en apoyarlo.
Consideramos que diferentes, digamos, operaciones que se han
podido realizar allí de carácter humanitario impulsadas por la
ONU, pues bueno, pueden ser más o menos eficaces, pero
siempre han tenido un objetivo realmente claro, lo tuvo cuando
gobernaba el Partido Socialista y lo tuvo también cuando
gobernaba el Partido Popular, es decir, de hecho en el 2006 ya
el Congreso aprobó el envío de tropas al Congo con un amplio
apoyo parlamentario, un amplio apoyo parlamentario, es decir,
de todos los grupos parlamentarios y de Izquierda Unida con
una abstención -con una abstención, de hecho lo pone aquí:
“Gaspar Llamazares de Izquierda Unida dijo que no iba a
dificultar el envío de tropas”, lo pone aquí, el periódico El País,
“pero tampoco a respaldarlo pues la operación presenta luces y
sombras”, pero bueno, dice “no iba a dificultar el envío de
tropas”, cuando gobernaba el Partido Socialista. Y el objetivo
de la misión era llevar a cabo operaciones de información
militar y estar preparados para la evacuación de agentes
electorales y observadores internacionales, actuar en
operaciones limitadas de estabilización y estar preparados para,
si es necesario, contribuir en la protección del aeropuerto
internacional.

Creo que éste es uno, uno, no el único, pero es uno de los
caminos que está amparado por las decisiones y por las políticas
internacionales. Por tanto, es decir, en este punto 4 le
propondríamos, si a usted le parece correcto, pues poder
eliminar esta frase.

Y ya en el punto octavo de su proposición no de ley,
concretamente dice que “siguin condemnats els veritables
autors i els seus aliats”, consideramos que lo más correcto es
quitar la palabra “condemnats” y poner “que siguin jutjats”; es
decir, no se puede condenar a alguien que aun no ha sido
obviamente, juzgado. Creo que es un tema más o menos de
forma con el que podríamos estar totalmente de acuerdo.

Por lo tanto, a todo lo demás le daríamos respaldo, como no
podía ser de otra manera y agradeceríamos que pudiese analizar
estas dos enmiendas in voce, de lo contrario solicitaríamos una
votación separada de estos dos puntos. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. I abans de donar la paraula a la
Sra. Santiago, per contradiccions, demanaria si tots els grups
estan d’acord amb la modificació que ha esmentat la Sra.
Santiago del punt 6.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, seria que..., disculpin, seria que el Sr. Bosco no ha
decidit traslladar el tribunal perquè ja està detingut, bé, no està
detingut, sinó que ell mateix es va entregar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entendríem idò aquesta modificació...

(Remor de veus)

...com a correcta.

Idò ara sí, té la paraula la Sra. Santiago, per contradiccions,
durant un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bé, gràcies als dos grups parlamentaris, al Grup Socialista
i al grup del Partit Popular per donar suport. No tenc cap
inconvenient d'acceptar les propostes que ha presentat el grup
del Partit Popular.

Per a nosaltres era important emfatitzar el tema que..., no
que es retiri l’ajuda militar, sinó que es prioritzi la de
cooperació de caràcter humanitari, perquè el que s’ha demostrat
efectivament és que durant quinze anys les diferents
intervencions militars no han ajudat a reduir en absolut aquest
conflicte, però no tenc cap problema a llevar aquesta valoració,
igual que allò altre “que siguin condemnats”; efectivament
perquè una persona sigui condemnada prèviament ha de ser
jutjada i, si és autor, idò ha de ser condemnat, però no tenc cap
problema perquè es reculli com a jutjat.

Crec que avui estam..., crec que ens podem donar
l’enhorabona tots, això s’hauria d’enviar supòs al Govern de
l’Estat, perquè pensam que... i que Mallorca a més, o en aquest
cas Balears, però concretament Mallorca lideri o pugui
demostrar la sensibilitat que té cap a aquest tema, donada la
tradició de cooperació que tenim en aquest territori, crec que ens
pot satisfer a tots.

Per tant, no tenc cap problema de fer les propostes que ha
presentat el Partit Popular perquè crec que no modifiquen per a
res, mantenen els eixos centrals de la proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago.

En conseqüència quedaria aprovada per assentiment, amb
l’acceptació de les esmenes in voce, quedaria aprovada per
assentiment la Proposició no de llei 9307/12.

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

Gràcies.
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