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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí, Sra. Presidenta, Margalida Serra substitueix Antònia
Vallès.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Presidenta, Esperança Marí substitueix Joana Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE 9820 i 9957/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9820/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a paralització de la
venda de material militar a Israel.

En primer lloc, i per defensar la Proposició no de llei
9820/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a paralització de
la venda de material militar a Israel, té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. A l’Estat
espanyol existeix la llei espanyola sobre el comerç d’armes, que
és una llei de l’any 2007, que estableix a diferents articles que
no es podran autoritzar exportacions d’armes quan puguin ser
utilitzades en accions que pertorbin la pau, l’estabilitat o la
seguretat en un àmbit mundial o regional, puguin exacerbar
tensions o conflictes latents i puguin ser utilitzades de manera
contrària al respecte i a la dignitat inherents a l’ésser humà, amb
fins de repressió interna o en situacions de violació dels drets
humans.

En aquesta resolució, en aquesta proposició no de llei en
relació amb aquesta llei el que demanam és que el Parlament de
les Illes Balears insti el Govern de l’Estat a mantenir la decisió
per la qual es va paralitzar la venda de material militar a Israel,
que es va produir l’agost d’aquest any, basant-se precisament
amb la voluntat expressada en aquesta llei sobre el comerç
d’armes, en vigor des de l’any 2007, i no autoritzi l’exportació
d’armes a Israel de forma indefinida mentre aquest estat vulneri
la legalitat internacional, concretament les resolucions de les
Nacions Unides, els convenis de Ginebra i el dictamen del
Tribunal Internacional de Justícia de l'Haia, que declara ilAlegal
el mur de la vergonya. 

El govern d’Israel vulnera sistemàticament des de fa dècades
multitud de resolucions de Nacions Unides sobre els drets
humans i sobre l’ocupació ilAlegals dels territoris, sobre els drets
dels refugiats i sobre els assentaments ilAlegals. A més aquest
govern també vulnera els convenis de Ginebra que regulen el
dret internacional humanitari; això ha estat diverses vegades
demostrat o denunciat a diversos informes per Amnistia
Internacional i per la Lliga de drets humans. El dret

internacional humanitari té el propòsit de protegir les víctimes
dels conflictes armats; en aquest sentit cal recordar que durant
els passats mesos de juliol i agost el poble palestí va patir un
càstig colAlectiu totalment injustificat, ferits i assassinats,
inclosos menors i població civil, detencions arbitràries,
destrucció d’habitatges i bombardejos massius, i aquests tipus
d’accions són una pràctica habitual per part del govern israelià
i només serveixen per perpetuar el conflicte i el dolor de (...). En
relació amb aquell conflicte varen ser diverses les
organitzacions, entre elles Amnistia Internacional, que varen
acusar que Israel estava en aquell moment cometent crims de
guerra a Gaza, crims de guerra. De la mateixa manera també va
posar el senyal sobre Hamàs, que també estava facilitant
armament i també estava utilitzant determinat armament per
crear situacions contra el poble d’Israel que també es podien
caracteritzar de terrorisme.

Perquè vostès es facin una idea de les resolucions de l’ONU
que en aquests moments està vulnerant el govern d’Israel, he fet
un recull des de la primera que es va decretar el 1967 després
que es decretàs l’estat d’Israel, fins a l’any 2002: L’any 67, la
resolució 242, que demana la retirada d’Israel dels territoris
ocupats; l’any 68, la 2443, que exigeix a Israel que deixi de
destrossar, de derruir cases dels civils palestins; la resolució 446
de l’any 79, que demana a l’estat d’Israel que aturi els
assentaments als territoris palestins (...) ocupats i li diu que no
tenen validesa legal, i que constitueixen una sèrie d’obstacles
molt perillosos per a la pau d’orient mitjà; la resolució de l’any
92 contra la desprotecció del poble palestí; la de l’any 94, la
904, que denuncia la matança de 29 palestins; la de l’any 97, la
51, que diu que Israel ha d’aturar-se ja de continuar llevant
territori a l’estat palestí construint assentaments en territoris
ocupats; la del 2002, que demana una altra vegada la retirada
d’Israel dels territoris tant de la ciutat de Ramala com d’altres
espais del territori palestí. Per tant són moltes les resolucions
que l’estat d’Israel està vulnerant en relació amb les
declaracions de l’ONU.

Per altra banda aquí en el Parlament crec que es va debatre
el passat setembre una proposició no de llei en relació amb tot
el que estava succeint a Palestina, des del juny, juliol, i sobretot
part d’agost de 2014, on d’una forma absolutament
desproporcionada hi va haver un atac al poble palestí davant un
conflicte que va generar l’assassinat de tres alAlots israelians, i
després també de dos adolescents palestins. També el 9 de juliol
de 2014, després de deu anys que el Tribunal Internacional de
Justícia de l'Haia va emetre un dictamen en què considerava
ilAlegal el mur construït per Israel en territori palestí, se
celebrava que el Tribunal de l'Haia va declarar ilAlegal, ilAlegal,
el mur que és conegut com a mur de la vergonya. 
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Per tant nosaltres pensam que hi ha condicions suficients,
perquè el mes d’agost es va aturar..., l’Estat espanyol va
prohibir l’exportació d’armes a Israel a causa del conflicte que
en aquell moment hi havia a Gaza, nosaltres pensam que les
condicions són les mateixes, que l’ús que fa el govern israelià
de les armes que puguin ser venudes per part de l’Estat espanyol
o de l’Estat espanyol cap a Israel no es pot controlar, no és per
a una defensa pròpia, no sabem si amb aquestes armes estan
matant gent innocent, població palestina innocent, i facilitant
que s’incompleixin totes les resolucions de l’ONU, i pensam
des de MÉS que s’estan mantenint les mateixes condicions que
en un moment determinat varen permetre la paralització
d’aquesta exportació. 

Que vagi per endavant que aquesta no és una proposta
antisemita; nosaltres no ens definim com a antisemites, però el
que passa moltes vegades és que a vegades es confon que una
organització o una persona faci una declaració en contra d’unes
decisions del govern israelià com si fos contra el poble jueu. A
títol personal, i és a títol personal perquè no sé l’opinió que
mereixen tots els meus companys d’organització política més
enllà del fet que no som una organització antisemita, admir el
poble jueu, consider que un poble que té aquesta diàspora i que
és capaç de mantenir dins la seva pluralitat política aquests
valors culturals que l’unifiquen mereix tot el meu respecte,
molts dels meus referents culturals són jueus, i un poble en què
el 60% dels premis Nobel recau sobre persones jueves crec que
és un poble digne d’admiració i un poble que és capaç d’enviar
missatges de valors culturals, científics i d’amor per la cultura
i pel coneixement als membres de la seva cultura mereix la
meva admiració. No és, per tant, una proposta antisemita, és una
proposta que va contra decisions d’un govern, en aquest cas
d’un govern democràtic també elegit, però un govern que per a
nosaltres està vulnerant els drets humans. Aquí s’han fet altres
propostes, i se’ls ha donat suport, no contra els pobles sinó
contra els governs; s’ha fet contra el govern cubà per demanar
més democràcia política, s’ha fet contra els governs de la Xina
per demanar també més democràcia política i perquè
paralitzassin l’avortament massiu; s’ha fet també contra el
govern de Marroc, i mai no s’ha fet contra cap..., no s’ha entès
mai que fos contra el poble cubà o contra el poble xinès o contra
el poble marroquí, sinó contra els governs que prenen decisions.
En aquest sentit també va aquesta proposició no de llei, i les
meves prevencions perquè no pugui valorar-se com una
proposta antisemita o antijueva. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tots i a totes.
És evident, Sra. Santiago, que ens trobam davant una proposició
que condemna una acció política, i això ha de quedar molt clar
perquè no es puguin utilitzar aquestes iniciatives per posar-nos
en contra d’un poble, quan no es tracta d’això, és precisament
per defensar els drets humans dels pobles, de tots els pobles, el
que dóna sentit a aquest tipus d’iniciatives. Per tant em sum al

plantejament de reivindicar el dret dels partits polítics a
condemnar accions polítiques venguin d’on venguin si van en
contra dels drets humans. 

Per tant nosaltres votarem a favor d’aquesta iniciativa sense
tenir el més mínim dubte del nostre posicionament com a
organització política que lluita en defensa dels drets humans.
Així ho va manifestar el nostre secretari general aquest estiu,
quan va enviar un missatge de solidaritat al poble de Palestina,
als seus representants democràtics, al president Mahmud Abbas,
i a la seva organització política en el govern, Fatah, a rel de
l’atac i l’escalada de violència contra el poble de Palestina
durant el passat estiu. El que està passant a Gaza ha de ser
qualificat com una massacre per la desproporció de la força que
està aplicant Israel sobre el territori i la població civil de Gaza.
El nostre missatge és clar: s’ha d’aturar el foc de manera
prioritària, aquest és el primer objectiu. Per tant la comunitat
internacional i el Govern espanyol tenen la responsabilitat legal
i moral de protegir la població palestina, i han d’avisar Israel
que és el responsable de les greus violacions del dret
internacional humanitari.

La suspensió cautelar de la venda d’armes a Israel s’ha de
convertir en una paralització permanent, així com la pressió de
la Unió Europea per desplegar una major energia i una acció
diplomàtica efectiva directament sobre el terreny, i ha d’enviar
a Israel un avís clar i contundent que la via a desenvolupar per
garantir la seva seguretat s’ha de plantejar des de la via pacífica,
com feim els europeus. La Unió Europea s’ha de plantejar la
suspensió de l’acord d’associació d’Israel, si escau, amb la Unió
Europea si aquest no aturar l’ús desproporcionat de la força.
Hem demanat a la comunitat internacional una nova reflexió
sobre aquest problema, i també al Govern d’Espanya, que es
treballi per aixecar el bloqueig que impedeix l’entrada de
subministraments i d’aliments, que s’iniciï la reconstrucció,
també, de les infraestructures bàsiques, hospitals i escoles. El
patiment del poble palestí ha d’acabar. A Gaza, a Cisjordània,
als camps de refugiats. Les vulneracions dels drets humans a
Palestina han estat reconegudes i declarades per la comunitat
internacional i les potències més significatives. Palestina té dret
a un estat, però sobretot els homes, les dones i els infants
palestins tenen dret a viure sense que els sigui aplicada una
violència extrema sobre les seves ja difícils condicions de vida.
Els socialistes sempre hem defensat el dret d’Israel a existir, i
a existir amb plena seguretat, i sempre hem exigit exactament
el mateix per a Palestina, el dret al seu propi territori sense
ingerències, sense invasió i sense violència. Israel ha d’entendre
que la major garantia per a la seva existència és la pau i la
prosperitat d’un estat palestí. Israel ha d’acceptar i honorar els
acords, i apreciar la generositat històrica del poble palestí, que
accepta unes fronteres doloroses i ha d’igualment tornar al full
de ruta de la pau. La nostra solidaritat, per tant, és al costat de
les víctimes innocents d’aquest conflicte. 

Treballar per la pau vol dir també aturar el comerç d’armes
amb Israel. La portaveu del Grup MÉS fa menció a la llei
espanyola sobre el comerç d’armes, a les resolucions de
Nacions Unides, als convenis de Ginebra i al dictamen del
Tribunal Internacional de Justícia de l'Haia, com ha assenyalat
ja a la seva exposició. A Espanya existeix una legislació
específica que aborda les exportacions d’armes espanyoles i les
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avalua en funció de criteris de seguretat i de respecte pels drets
humans, és a dir, quan les exportacions poden tenir un impacte
negatiu en la població dels països de destí, com és el cas
d’Israel. A part de la llei espanyola és important assenyalar un
canvi en la legislació europea, quan el 8 de desembre de 2008
va adoptar una posició comuna per obligar els estats a assegurar
la consistència de les seves lleis nacionals sobre el comerç
d’armes mitjançant la posició comuna del Consell de la Unió
Europea. Aquesta posició comuna exposa els criteris del codi de
conducta que han de seguir tots els estats; el criteri número 2
d’aquest codi fa una referència explícita a les violacions del dret
internacional humanitari, i es titula Respecte dels drets humans
en el país de destí final. Això significa que els estats membres
no podran emetre una llicència d’exportació si existeix un risc
clar que l’exportació proposada es pugui utilitzar per exercir la
repressió interna; repressió interna vol dir tortura, càstigs cruels,
inhumans i degradants, execucions sumàries o arbitràries,
desaparicions, detencions i qualsevol violació dels drets humans
i de les llibertats fonamentals reconegudes per la Declaració
Universal dels Drets Humans i la Convenció internacional de
drets civils i polítics. 

Israel ha comès greus violacions del dret internacional
humanitari i dels drets humans. De la informació disponible es
desprèn fermament que en molts de casos Israel va incomplir les
seves obligacions de diferenciar entre els objectius civils i els
militars, va aplicar el principi de desproporcionalitat i no va
adoptar cap precaució per reduir al mínim les lesions a persones
civils i els danys a la propietat civil. Davant d’aquesta posició
dels estats membres sobre el comerç d’armes no hi pot haver
interpretacions; tots els països l’han de complir. És per aquest
motiu que proposam una esmena in voce al grup proposant, per
afegir, després de “...la llei espanyola sobre el comerç d’armes,
Llei 53/2007, de 28 de desembre...”, que hi figuri el següent:
“...i en la posició comuna del Consell de la Unió Europea
adoptada el 8 de desembre de 2008...”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. I pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alejandro Sanz, també
per un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Como ya conocen, el
gobierno de la nación decidió el pasado mes de agosto
suspender la venta de armas a Israel como consecuencia del
conflicto bélico en la franja de Gaza. El conflicto del pasado
verano ocasionó 2.100 muertos palestinos, otros tantos israelíes,
hubo 238.000 desplazados y se estima que los daños sufridos en
las infraestructuras en la franja de Gaza superaron los 4.000
millones de euros.

La posición de España, manifestada por el Ministerio de
Exteriores o el ministro de Exteriores, ha sido muy clara, ya que
se basa en la convicción de que sólo la existencia de dos estados
es la solución a un conflicto que lleva enquistado desde 1948.
El esfuerzo del Gobierno, y así se ha explicado en sede
parlamentaria, es de continuar trabajando junto con nuestros
socios en la Unión Europea en la consecución de la deseada paz.

La postura de nuestro grupo va en la línea de retomar las
negociaciones entre las partes, levantar el bloqueo económico
de Gaza, continuar, por supuesto, con la ayuda humanitaria, y
todo ello con el cumplimiento de las resoluciones de Naciones
Unidas, cuestiones en las que creo que coincidimos todos los
grupos parlamentarios, aunque enfocar el problema entre
buenos y malos o radicales y moderados a nuestro entender es
un error, porque los extremismos existentes se sitúan en ambos
lados. No lo decía por la portavoz del Grupo MÉS sino por la
portavoz que antes me ha precedido.

En el tema que nos ocupa se tomó la decisión de paralizar
cautelarmente las ventas de material militar a Israel, e implicó
que no se concederían nuevas licencias así como la suspensión
temporal de las que ya estuviesen vigentes. El gobierno del
Partido Popular ya había tomado decisiones similares
previamente, como cuando suspendió la venta de armas a Libia,
o por ejemplo a Egipto tras el golpe de estado, o la suspensión
del material antidisturbios a Venezuela, país que tanto invocan
algunas fuerzas emergentes en este país. Pero en todos estos
casos se hizo amparándose en resoluciones de la Unión Europea
y no en este caso, como se tomó por parte de España, de forma
unilateral. Por tanto, debido a la dirección que había tomado el
conflicto entre Palestina e Israel,  el Gobierno adoptó una
decisión contundente y sin precedentes en sus relaciones
comerciales con Israel, de hecho, los gobiernos en el seno de la
ONU, el 2 de abril de 2013, ya se firmó un tratado sobre el
comercio de armas al respecto.

Recordar que la venta de armas, en el caso de Israel, no es
nueva y que fue precisamente con un gobierno socialista, del Sr.
Rodríguez Zapatero, quien invirtió en un gran suministrador de
armas del ejército israelí, así lo conoce el propio informe del
Gobierno de Zapatero en un informe que elaboró el ejecutivo
sobre el control del comercio exterior en materia de defensa.

Para refrescar la memoria a algunos partidos políticos, la
etapa anterior, de gobiernos anteriores en España, se pasó en el
Gobierno socialista, que tanto defiende la paz y la paz pasó a la
historia, como ser el gran exportador de la industria nacional de
armamento. Entre el 2004 y el 2011 España multiplicó per 6 las
ventas al exterior en material de defensa y se convirtió en el
séptimo país exportador de armamento del mundo, entre el 2004
y 2011, que fue precisamente cuando en los antecedentes de la
PNL que hoy debatimos se aprobó con un gobierno socialista,
sí, una ley sobre el comercio de armas, pero mientras que se
aprobaba una ley sobre el comercio de armas España se
convirtió en un país, en un gran país exportador de armamento
en el mundo.

Fíjense como son las cosas que con un gobierno del Partido
Popular, de José María Aznar, los que criticaban lo de “no a la
guerra” en el tema de mercancías, en el tema de armamento,
ocupaba el 16 en el mundo las exportaciones de armas y con el
Gobierno Zapatero pasó del número 16 al séptimo lugar. Los de
“no a la guerra” comerciaron y exportaron las armas hasta el
séptimo lugar, del 16 al séptimo lugar.



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 84 / 13 de novembre del 2014 1149

 

Entonces, en ningún caso se paralizó las ventas a Israel, tal
y como ya se solicitaba anteriormente por parte de Amnistía
Internacional. Ahora, también Amnistía Internacional lo solicita
y ahora con un gobierno del Partido Popular este verano se
paralizó. 

Por tanto, en el trasfondo de la iniciativa estamos totalmente
de acuerdo, yo creo que es un tema que nos une más que nos
separa y, evidentemente, no podemos, en este caso, más que
apoyar esta iniciativa porque consideramos que cualquier tipo
de iniciativa que va en esta línea, y sumamente por lo que antes
han expuesto y está en la PNL, yo creo que es importante
transmitir una imagen de unidad y firmeza y que las decisiones
que ha adoptado el Gobierno de la nación en base a esos
informes, pues, se puedan practicar a lo largo de los próximos
años ya que sin duda, pues, el pueblo tanto de Israel como
palestino lo agradecerá.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula, per contradiccions,
la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bé, no hi ha contradiccions, si els dos grups parlamentaris
donen suport a aquesta proposició no de llei agrair-los el seu
suport, supòs que el Partit Popular no té cap inconvenient a
afegir la proposta que ha fet el Partit Socialista, jo crec que, tot
el contrari, reforça més no només una llei espanyola sinó que va
més enllà del dret internacional amb la incorporació que ha fet
el Partit Socialista. Jo crec que, bé, avui, amb aquesta proposta,
realment contribuïm que des de les nostres possibilitats, que no
se’n va molt més enllà, que l’Estat israelià i el poble palestí
arribin progressivament a un acord, que és l’única manera de
resoldre aquest conflicte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gràcies, Sra. Santiago. 

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah! Sí, disculpi.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Si me deja un minuto para acordar el texto cómo quedaría.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, ara amb la modificació feta si, per favor, Sra. Obrador,
ens ho pot...

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Seria a la proposta, en el punt únic de la proposta seria
afegir, després d’on posa “llei espanyola sobre el comerç
d’armes -i entre parèntesi- Llei 53/2007, de 28 de desembre”,
afegir-hi, “i en la posició comuna del Consell de la Unió
Europea, adoptat el 8 de desembre de 2008".

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, quedaria idò...

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Si podemos hacer un receso, por favor, porque nos gustaría
aclarar la fecha porque también hay otra resolución y a ver si...
más reciente...

LA SRA. PRESIDENTA:

Facin, idò, un recés de dos minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Així Presidenta, la proposició no de llei quedaria així: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
mantenir la decisió per la qual es va paralitzar la venda de
material militar a Israel i que, basant-se en la Llei espanyola
sobre el comerç d’armes, Llei 53/2007, de 28 de desembre, amb
la posició comuna del Consell de la Unió Europea, adoptada el
2 de desembre del 2008 i el Tractat sobre el comerç d’armes de
l’ONU, de 2 d’abril de 2013, no autoritzin l’exportació d’armes
a Israel de forma indefinida, mentre aquest estat vulneri la
legalitat internacional, concretament les resolucions de les
Nacions Unides, els convenis de Ginebra i el dictamen del
Tribunal Internacional de Justícia de l'Haia, sobre el mur de la
vergonya”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò quedaria aprovada, per assentiment, la
Proposició no de llei RGE núm. 9820/14.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9957/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a crisi sanitària
patida per la població de l'Àfrica Central.

Seguidament passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 9957/14 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
crisi sanitària patida per la població de l’Àfrica Central.

Té la paraula per tal de defensar-la l’Hble. Diputada Sra.
Obrador, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El mes d’agost del 2014
l’Organització Mundial de la Salut va declarar que la infecció
per l’ebola de l’Àfrica Occidental constituïa una emergència de
salut pública d’importància internacional i va publicar el full de
ruta per a la resposta al virus de l’ebola, així amb la finalitat
d’aturar la transmissió del virus als països afectats, en un
termini de 6 a 9 mesos, i evitar així la seva propagació
internacional.

Segons les dades de la Comissió Europea, l’ebola ha infectat
ja més de 10.000 persones, la meitat han mort i aquesta
mortalitat es concentra en els països de Libèria, Sierra Leone,
o Guinea.

Per poder aturar l’epidèmia fan falta materials, fons,
personal qualificat, però sobretot un vertader compromís de la
comunitat internacional davant l’enorme problema de salut
pública que s’ha d’afrontar i no es pot esperar més. Afrontar la
lluita contra la pobresa, l’atur, o les emergències sanitàries com
l’ebola s’han de plantejar des de la globalització d’un món que
requereix solucions globals. 

Avui toca l’ebola, però podríem parlar d’altres malalties que
són un problema també de salut pública mundial, pneumònia,
tuberculosi, malària. Quasi la meitat de la població africana no
té accés a medicaments essencials. Sols la malària afecta
anualment més de 220 milions de persones i causa la mort a més
de 600.000 persones, la major part de les quals són infants.

Per poder fer front a aquesta epidèmia, Nacions Unides ha
solAlicitat de la comunitat internacional 780 milions d’euros, per
poder frenar l’ebola i de moment sols n’ha recaptat la meitat.
Espanya ha enviat un fons de 650.000 euros en ajuda
humanitària, segons l’AECID. Aquesta aportació suposa un
0,3% de la totalitat de les donacions internacionals destinades
a acabar amb el virus, segons les xifres de l’ONU.

També, segons l’informe que ha realitzat Desenvolupament
Humà de 2014, Sierra Leone és un dels països amb menys
metges en el món, 0,2 per cada 10.000 persones. Pensem que a
Espanya aquesta xifra arriba a 39,6. Únicament 2 hospitals estan
tractant els casos confirmats de l’ebola a Sierra Leone i les
mancances del dia a dia són enormes. Per exemple, les famílies
dels malalts que arriben a urgències, han d’anar primer a la
farmàcia a comprar tot allò que necessitaran, medicaments,
sondes, tot el material.

Per tant, una de les organitzacions que treballa especialment
contra l’ebola és Metges del Món i ha concentrat la seva ajuda
principalment a Sierra Leone. Per això he fet aquesta referència
a la situació d’aquest país. La coordinadora del projecte
d’emergències per a l’ebola de Metges del Món, treballa en
tasques de prevenció en aquest país, Sierra Leone, des que va
començar l’epidèmia, forma i capacita els serveis de salut local,
per tal de què puguin identificar la malaltia, tractar-la i sobretot
com aplicar els protocols de prevenció i evitar així el contagi de
la població i de la resta de malalts ingressats. Aquest és un
objectiu principal, perquè s’ha de tenir en compte que hi ha
metges que han fugit dels centres de salut perquè saben que no
tenen condicions, ni mitjans per afrontar l’epidèmia.

Per poder aturar l’epidèmica doncs falten materials, fons,
personal qualificat i sobretot un vertader compromís polític de
la comunitat internacional d’Espanya i també de les Illes
Balears, per fer front a l’enorme problema de salut públic que
tenim davant. No podem tancar ara els ulls davant d’aquesta
emergència, no podem assenyalar com a justificació de no
invertir en fons d’ajuda a la cooperació, aconseguir el
compliment de l’objectiu de dèficit i així no aportar una petita
part dels recursos que es necessiten urgentment. 

Vivim temps de retalls i els fons de cooperació han estat un
dels principals programes o serveis que han estat retallats i
recordem que durant els darrers anys han baixat els fons
destinats quasi un 70%. Precisament són els fons de cooperació
els que contribueixen a millorar a llarg termini les condicions de
vida de les poblacions dels països empobrits. Som davant d’una
emergència que ens toca a tots i a totes, perquè és un problema
de salut pública a nivell mundial.

Blindar les nostres fronteres i protegir la nostra societat no
és la solució. És necessari posar els mitjans aquí i ara. L’ebola
és molt més que Teresa Romero, i que consti que celebram la
seva recuperació, però és molt més que aquesta persona, en un
moment en què ara sembla que ja no és a l’agenda política
perquè el cas de contagi no és al nostre país. Ara pensam que el
perill ha passat i ens oblidam que hem de continuar combatent
una epidèmia que és de tots i que l’hem de combatre a Àfrica,
perquè és a Àfrica allà on hi ha el perill.

Per tots aquests motius vàrem presentar una proposició no
de llei, per tal de crear un fons destinat a la lluita contra l’ebola,
un fons balear, autonòmic i que es concreta en quatre punts: el
primer, “El Parlament de les Illes Balears lamenta
profundament la crisi sanitària que pateix la població de l’Àfrica
Central i es solidaritza amb el personal sanitari que atén els
malalts, aquells que continuen posant en risc la seva vida i
aquells que han mort contagiats.”

El segon punt: “El Parlament de les Illes Balears lamenta
profundament la mort dels dos religiosos sanitaris i el contagi de
l’auxiliar d’infermeria de l’Hospital Carlos III.”

El tercer punt: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a dotar amb 150.000 euros un
projecte d’intervenció a la província de Koinadugu de Sierra
Leone, a l’Hospital de Kabala, amb l’objectiu de contribuir al
control de l’epidèmia, el tractament dels malalts infectats,
l’aïllament de la zona de l’hospital on estan ingressats els
malalts, per possibilitar que la resta de l’hospital pugui
funcionar i evitar el contagi a més persones, per enfortir la
capacitat de resposta dels equips mèdics i per evitar la
propagació de l’epidèmia. Aquest projecte d’intervenció tendria
40.094 beneficiaris directes de la població de Kabala.”
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Quart punt: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a encomanar la gestió d’aquest
projecte al Fons Mallorquí de Solidaritat, perquè aquest treballi
conjuntament amb Metges del Món Balears, perquè aquest
pugui desenvolupar el projecte d’intervenció mencionat a
l’Hospital de Kabala.”

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. El nostre grup parlamentari donarà
suport als quatre punts que ha presentat el Grup Socialista, tot
i que el tercer i quart pens que podrien ser objecte de
negociació, depenent de si hi ha voluntat per part de tots els
grups polítics per arribar a acords. En qualsevol cas nosaltres
estam d’acord amb aquesta redacció.

El primer punt res a dir, totalment d’acord.

El segon, l’únic que afegiríem, ja que fa referència a
l’auxiliar d’infermeria, quan el Grup Socialista va fer aquesta
proposició no de llei estava en una situació crítica, afegir, tal
vegada, que celebram la seva recuperació, perquè en aquest
moment afortunadament ja ha passat aquesta situació.

I amb el tercer i quart punt hi estam absolutament d’acord,
és una proposta d’ajuda humanitària a una situació
d’emergència humanitària. Seria la nostra aportació com a
comunitat autònoma a través de la cooperació internacional, per
colAlaborar a aturar aquesta situació de sanitat mundial, que
afecta realment tota la població. Un país que està afectat, vostè
recomana Sierra Leone, recomana o fa la proposta concreta a
Sierra Leone, a un hospital que ja està en funcionament, no és
una nova infraestructura, sinó un hospital que ja està en
funcionament i que, a més a més, recull dos punts que són molt
importants per tota la feina que fan els sanitaris en aquesta
població: un, la població diana, que és la població malalta
d’ebola, poder atendre la població malalta d’ebola. L’altre és
també, les conseqüències indirectes que genera aquesta malaltia
i que vostè ha subratllat, que hi ha altres malalts que no volen
anar als hospitals perquè tenen por de ser infectats pels malalts
d’ebola. I el que passa és que altres malalties, com vostè ha dit,
la malària, però altres normals com un grip o qualsevol altra
cosa, no són tractades amb normalitat perquè les persones no
s’atraquen als hospitals. I efectivament, en aquests països que
vostè ha anomenat, no tenen una estructura sanitària com la que
tenen els països avançats que es vol diferenciar. De vegades una
única comunitat té just aquell hospital i fa des d’atenció
primària, atenció hospitalària, atenció terciària, tot tipus
d’atenció. Per tant, nosaltres pensam que és adequada.

Parla també del Fons Mallorquí, nosaltres pensam que està
bé, el Fons Mallorquí és una entitat que té trajectòria de
treballar en aquella zona africana, a través d’una entitat present
a la nostra comunitat autònoma, Metges del Món de les Illes
Balears, que ja ha fet feina allà, vull dir que no és una entitat
que hi hagi d’anar, sinó que coneix el terreny, que ja fa feina
allà. I que a més a més, ha format personal des de fa anys, no
ara, perquè l’ebola fa 40 anys que és a Àfrica. De fet, crec que
fa escassament un mes, va fer la darrera formació de personal
sanitari per enfrontar-se i curar persones amb ebola a l’illa de
Mallorca.

Nosaltres sempre hem donat suport a qualsevol iniciativa
que tengui com a objecte donar suport econòmicament a Àfrica,
als països africans. Jo crec que els països desenvolupats tenim
un deute moral i ètic amb Àfrica, i quan dic països
desenvolupats em referesc bàsicament a Estats Units i Europa.
Estats Units des de l’explotació d’esclaus que va permetre un
desenvolupament econòmic als Estats Units sense precedents,
amb esclaus procedents d’Àfrica. Després el colonialisme
europeu, el post-colonialisme i la mala resolució del
colonialisme ha creat problemes polítics encara vigents a Àfrica
i problemes ètnics encara vigents. I actualment l’explotació de
recursos minerals i recursos naturals que té Àfrica, que moltes
vegades fan que els països que he mencionat, Europa en el seu
conjunt i Estats Units, facin els ulls grossos davant governs
corruptes i governs que les riqueses que generen aquests països
no van dirigits a la població.

L’agost del 2014 l’OMS ja denunciava que ens trobàvem
davant una emergència de salut internacional, explicava que la
taxa de mortalitat de l’ebola envolta entre el 60 i el 70%,
depenent del país afectat. A l’octubre advertia que si no
aturàvem l’ebola, si no hi havia una intervenció massiva,
ordenada, planificada, intensa i permanent en relació amb
l’ebola, el desembre hi hauria 10.000 nous casos cada setmana.
Això era l’octubre, aquesta intervenció massiva, ordenada i
planificada encara no s’ha produït, hi ha països que han respost
i altres no.

Tenim països afectats com són: Guinea, Libèria, Nigèria,
Sierra Leone, darrerament Mali, avui els diaris apuntaven que
a Mali, on hi havia hagut dos casos fa un mes, ara, aquesta
setmana se n’han detectat altres tres casos, i per tant Mali també
ja és dels països que s’han de considerar països diana per
controlar aquesta malaltia. Són països tots aquests amb pocs
recursos, pocs recursos sanitaris, pocs recursos personals, amb
metges i infermeres poc informats. 

A més a més, han tengut, sobretot Sierra Leone i Nigèria,
una baixada molt important de professionals preparats per
afrontar aquesta malaltia, no només perquè molts d’ells
consideren que no estan en condicions de poder-la tractar, sinó
morts, perquè al principi hi va haver unes defuncions molt altes
d’aquests sectors. Han hagut de treure l’exèrcit per poder
controlar aquesta situació, un exèrcit que no és com els exèrcits
europeus que estan preparats per afrontar aquestes situacions,
són exèrcits més clàssics, més preparats per defensar fronteres
i per defensar possibles revoltes civils, per tant és un exèrcit poc
preparat de vegades per a això, que facilita el control de la
població, però no el control de la malaltia.
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Entitats de prestigi com l’OMS, com UNICEF, com
OXFAM, com Metges Sense Fronteres, com Metges del Món
coincideixen en la necessitat que s’intervengui
internacionalment en els territoris africans per aturar això;
demanen llits, demanen personal qualificat, demanen material
d’aïllament, demanen producció de sèrum, demanen laboratoris
per poder fer els anàlisis, demanen capacitació professional per
als propis tècnics africans, demanen enterraments segurs,
demanen fins i tot suport militar perquè necessiten suport
logístic. I en canvi, la reacció ha estat jo crec que molt suau. Hi
ha hagut com una punta de reacció quan l’ebola ha arribat a
Europa i ha arribat als Estats Units, una espècie de major
sensibilització per part dels governs, ara ha tornat baixar.

Per tant, aquesta proposició no de llei va en relació a aportar
com a comunitat autònoma la nostra possible colAlaboració amb
aquesta situació. Ara, estic totalment d’acord que hem d’aturar
l’ebola i hem de colAlaborar amb tots els països, dins les nostres
possibilitats, per aturar aquesta malaltia, però hi haurà un post-
ebola, que segurament també haurem de fer proposicions no de
llei i propostes polítiques per colAlaborar en aquest post-ebola.
Ja hi ha entitats que assenyalen la quantitat d’orfes que queden
en aquests països afectats; la generació de joves desapareguda,
perquè hi ha hagut quantitat de persones joves que han mort;
professionals sanitaris també que abans si les ràtios eren més
baixes, ara encara són més baixes perquè molts d’aquests han
mort.

Per tant, quan aturem l’ebola, esperem que sigui prest,
també haurem de fer unes propostes en relació amb quin tipus
de colAlaboració fem, com a comunitat autònoma, a aquest post-
ebola en el territori o en el continent africà.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bueno, sin duda, pues
sumarme a todo el contenido de la exposición de motivos, sobre
el drama que está sufriendo África. De hecho, el actual brote
empezó en Guinea en diciembre del 2013 y ya se ha extendido
a Liberia, a Nigeria y a Sierra Leona. De hecho, los últimos
datos que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, en
agosto del 2004, los cuatro países habían notificado 1.711 casos,
932 de ellos mortales. Sin duda es el mayor brote de ébola
detectado hasta ahora.

Respecto a los puntos de la proposición, sin duda alguna el
Partido Popular lamenta la crisis humanitaria que está sufriendo
la población de África Central y se solidariza tanto con el
personal sanitario que está atendiendo a los enfermos, como
aquellos que continúan poniendo en riesgo su vida y los que han
muerto contagiados.

También lamentamos profundamente la muerte de los
misioneros Miguel Pajares y Manuel García Viejo, además del
contagio de Teresa Romero; sí que, por otra parte, nos
alegramos de que al final haya quedado en un susto y haya
salido con vida de ese contagio. Tampoco podemos dejar de
lamentar la muerte de miles de personas que están sufriendo
esta grave crisis en África.

Y decir que, contrariamente a lo que se ha dicho, el
Gobierno de España tiene muy claro que no puede permanecer
indiferente a esta crisis sanitaria mundial, lo mismo que no
permanece indiferente ante otras crisis internacionales.

Evidentemente, tenemos claro que mientras no se definan
otras actividades en esta lucha contra el ébola en el ámbito
europeo, debemos cooperar con quienes están ya presentes en
el lugar combatiendo la enfermedad y, por eso, se han puesto
todos los medios a nuestra disposición en esa obligación que es
colectiva, creo que atendiendo primero a los ciudadanos
españoles, como no puede ser de otra manera, tanto en nuestro
país como fuera de él, y ayudando a nuestros socios y aliados en
las acciones que emprendan en otros lugares. 

De hecho, en esta línea el Gobierno español ha respondido
a la solicitud hecha por el Gobierno de los Estados Unidos para
apoyar la operación de asistencia unida de lucha contra el ébola
en África Occidental, precisamente respondiendo a esa solicitud
de apoyo se les ha cedido o se les ha puesto a disposición las
bases de Rota y Morón para el transporte de material y personal
hacia la zona que sufre el ébola.

También fruto de ese compromiso, -supongo que a lo mejor
no han tenido ocasión de saberlo-, pero el Gobierno, aparte del
dinero que está danto la Agencia de Cooperación Internacional,
en el Consejo de Ministros de 7 de noviembre, ha aprobado un
real decreto ley por el que se conceden una serie de créditos
extraordinarios y suplementos a varios ministerios y, entre estos
fondos, se incluye el aumento de unos 21 millones de euros en
la partida destinada a la lucha contra el ébola, tanto dentro como
fuera de España.

Ya desde la primera fase del brote se identificó que una
crisis como ésta iba a evolucionar de una manera compleja y se
han realizado desde hace ya varios meses gestiones con
organizaciones humanitarias que tengan capacidad para actuar
sobre el terreno, porque estaremos de acuerdo en que no todas
las entidades tienen la misma capacidad.

Esta contribución española ascendía hasta poco a 3.147.000
euros que, fruto de este crédito extraordinario que se ha
aprobado en este consejo de ministros que les refiero, se
incrementará hasta los 10 millones de euros, para, entre otras
medidas, permitir financiar camas de tratamiento en Liberia,
Guinea Conraki y Sierra Leona a través de ONG que tienen,
como digo, experiencia en el terreno.
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En el ámbito nacional también se han tomado medidas para
esta lucha contra el ébola, se amplía en 5 millones la dotación
del Ministerios de Sanidad para el refuerzo de los centros de
alerta de emergencias y la adquisición de materiales, como
equipos de protección individual, además de destinar casi 1
millón de euros al Centro Nacional de Microbiología y otros 7
millones para el Ministerio de Defensa a efectos de remodelar
el Hospital Central de Defensa Gómez Ulla, como unidad de
aislamiento para posibles casos.

En definitiva, creo que demuestra un máximo compromiso
contra la lucha del ébola y por otra parte no podemos dejar
también de tomar las máximas garantías a través de los
protocolos para que evitemos contagios a otros países, entre
otros el nuestro.

Por su parte, el Gobierno autonómico también en la medida
en que ha podido siempre ha atendido las emergencias
humanitarias. Quiero recordar por ejemplo las ayudas a
Filipinas y las ayudas a Siria o la convocatoria de emergencias
para el Cuerno de África y el Sahel. Estas ayudas siempre se
han tramitado a través de ONG como Cruz Roja o Médicos del
Mundo.

Sin duda alguna Médicos del Mundo siempre ha sido un
colaborador necesarios con el Gobierno autonómico y de hecho
durante esta legislatura han sido numerosas las acciones
llevadas a cabo en colaboración con ellos, a través de distintas
subvenciones, como ejemplo podemos mencionar la de
actuaciones en el Senegal, por valor de 197.802 euros; la de
Tanzania, por valor de 23.400 euros; la de Burkina Faso, por
valor de 88.664, o la de Jordania con los refugiados del
conflicto de Siria, por valor de 55.600 euros. En total, alrededor
de casi 600.000 euros en subvenciones a Médicos del Mundo
durante esta legislatura en colaboración con ellos para actuar en
distintos ámbitos.

Por parte de este gobierno y también en el caso concreto del
ébola, el Govern lo que ha hecho desde el primer momento es
ponerse en contacto con la Agencia Española de Cooperación
a efectos de coordinar esfuerzos para ser lo más eficaces posible
en la lucha contra esta crisis humanitaria. Fruto de eso se ha
buscado a pesar de estar en un momento de cierre de
presupuesto donde ya queda poco dinero disponible, pues se ha
conseguido encontrar un cierto dinero que no se había podido
destinar a otra cosa, y ya se está tramitando de hecho una ayuda
para Cruz Roja Internacional para un hospital que está
gestionando Cruz Roja precisamente en el foco del ébola. Es un
proyecto que presentó Cruz Roja Internacional, la primera
entidad que ha presentado ese proyecto al Gobierno y ha pedido
su colaboración, y la verdad es que el Gobierno, en cuanto ha
tenido esa disponibilidad presupuestaria, pues ha iniciado el
trámite de esa subvención.

Creo que estamos todos de acuerdo en que Cruz Roja es una
entidad totalmente experimentada en la actuación de crisis
humanitarias, especializada además, es la más especializada
concretamente en la acción directa con los enfermos, sabemos
que Médicos del Mundo se dedica más a la parte de
concienciación que -como ha dicho la Sra. Santiago- es
importante, porque hay que concienciar a los enfermos de que
se acerquen a los hospitales porque hay cierto miedo en que....

parece que allí, en los hospitales les van a transmitir el virus,
creo que es importante esa concienciación. 

Sin embargo, lo que no entendemos muy bien es la segunda
parte de esta proposición no de ley, por el hecho de la forma en
que pretende que se dé esta subvención, primero porque el
Gobierno en cuanto a crisis humanitarias actúa de forma directa,
no a través de los intermediarios, sí que es cierto que el Fons
saca algunas subvenciones de ayuda humanitaria, pero bueno...,
el Gobierno normalmente actúa de una forma directa. 

Por otra parte, no entendemos muy bien cómo tenemos
nosotros que incidir en una decisión que corresponde a una
entidad que, además, no sólo está formada por el Govern, sino
que está formada por el consell insular, por las
mancomunidades, por los ayuntamientos que además en el
artículo 21 de sus propios estatutos del Fons establece cómo es
el procedimiento para aprobar los proyectos, que dice que hay
una comisión ejecutiva formada por miembros de todas las
instituciones que representan a los socios del Fons, que son ellos
quienes deben someter a la votación de la asamblea de socios,
que todavía es más amplia, aquellos proyectos que ellos
consideran adecuados a subvención al poner el fons y que
además a su vez esta comisión ejecutiva presenta estos
proyectos una vez que una comisión de técnicos ha evaluado
qué proyectos son los más adecuados para cada caso en concreto
y cuáles son los que debería el Fons llevar a cabo. De hecho,
vamos, hay una continua colaboración con el Fons, el Govern
mantiene esa aportación que hace anualmente al Fons de
Cooperación pero como digo no es la única institución que
aporta, hay otras instituciones que de hecho son prácticamente
el 50% de las aportaciones vienen de otras instituciones, con lo
cual no consideramos muy adecuado que el Gobierno sea el que
diga a dónde se tiene que dar. 

En este caso, entendemos un poco lo que es la idea de la
proposición no de ley, pero consideramos que, tal como está
planteada, los dos últimos puntos no son del todo correctos. Por
tanto, votaríamos que no a los dos últimos y sí a los dos
primeros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Té la paraula per contradiccions
la Sra. Obrador, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A la portaveu del Grup MÉS
li vull dir que estic d’acord amb el plantejament històric que ha
fet de la situació del continent africà. Ens podem remuntar a
l’any 50 i ja veim que el repartiment dels països que varen fer
les potències mundials va ser amb l’objectiu d’afavorir els seus
interessos, no els interessos de la població africana, i fruit
d’aquell repartiment encara pateixen aquesta greu situació i una
altra greu situació o conseqüència que pateixen és l’explotació
dels recursos naturals per potencies econòmiques empresarials
mundials que d’alguna manera estan espoliant aquesta font
econòmica, la qual hauria de ser per a ells, perquè poguessin
assegurar la seva subsistència, i l’únic que fan és servir de
suport per al desenvolupament empresarial d’empreses que no
són africanes ni contribueixen a revertir aquests beneficis en el
desenvolupament del continent africà.
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A la Sra. Bauzá, portaveu del Grup Popular, li he de dir que
aquesta proposició no de llei intenta fer una fotografia de la
solidaritat de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de
l’aportació dels balears a aquesta crisi d’emergència
internacional en salut pública.

Vostè m’ha fer un relat de tot el que aporta el Ministeri de
Sanitat o tots els ministeris o totes aquelles partides que
contribueixen, però en cap cas no desvirtua l’aportació
d’aquesta comunitat, aquesta aportació que podria fer, com
podem contribuir com a comunitat a aturar l’ebola i com podem
aprofitar les estructures administratives i institucionals que
tenim a l’abast per poder enviar aquesta ajuda.

Del Fons de Solidaritat Mallorquina li diré que vaig tenir
l’oportunitat de fundar aquest fons quan es va constituir per
primera vegada, entenc perfectament com funciona el Fons i
entenc perfectament que si al Fons arriba un projecte com el que
plantej en aquests moments, no hi haurà cap argument de cap
institució que formi part del Fons per dir que no a enviar una
ajuda o a gestionar una ajuda a través d’una entitat com Metges
del Món cap a Àfrica, cap a Sierra Leone per aturar, per fer
prevenció, per actuar sobre una població de 40.000 persones que
es podrien veure beneficiades.

Per tant, no posi com a una excusa que el Fons és una entitat
que no pot gestionar sense coordinació, jo li dic el que el Fons
faria quan el govern aprovàs o quan el Parlament aprovàs
aquestes ajudes, seria automàticament posar-ho damunt la taula,
discutir-ho dins el seu àmbit i per descomptat li puc assegurar
que farien bon ús d’aquests 150.000 euros de fons del Govern.

Vostè ha mencionat, com a un dels elements de contribució
del Govern de l’Estat a aturar aquesta crisi sanitària, l’habilitar
una partida per a l’Hospital Gómez Ulla, quan l’Hospital
Gómez Ulla el que fa és substituir l’Hospital Carles III perquè
es llevarà de l’equipament hospitalari i passarà a ser un
equipament sociosanitari. Per tant, hem de ser honestos i hem de
dir... no, no, i hem de dir... exactament a què corresponen totes
les accions que està fa el ministeri.

Em sembla molt bé que si l’Estat ha contribuït..., les dades
nostres eren...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Vaig acabant. ... les dades que tenim indiquen que la
contribució d’Espanya en relació amb l’aportació de fons que
reclama l’Organització Mundial de la Salut és molt petita, és
molt petita, i aquesta proposició l’objectiu que tenia era
precisament demostrar que la cooperació internacional funciona.
Jo li volia indicar que quan es destinen fons a la cooperació
aquesta reverteix directament a rebaixar taxa de mortalitat, per
exemple, l’any 90... entre el 1990 i el 2011 la taxa de mortalitat
de menors de cinc anys va caure un 41%, més de 20 milions de
persones varen salvar la vida gràcies a la cooperació. 

Per tant, 150.000 euros que es demanen al Govern per poder
contribuir a rebaixar una taxa de mortalitat en què només
reacccionam quan ens toca de prop, em sembla que no es pot
justificar de cap de les maneres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, accepta la votació separada dels punts?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passarem idò a la votació de... bé, disculpin, el
punts 1 i 2 quedarien aprovats per assentiment...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, té raó, amb la modificació proposada per la Sra.
Santiago.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

També acceptam l’esmena del Grup MÉS.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò quedarien aprovats per assentiment, amb la modificació
de la Sra. Santiago.

I passaríem ara a la votació dels punts 3 i 4.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència quedarien rebutjats aquests els 3 i 4, per 9
vots en contra i 5 vots a favor.

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