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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputades, començam la sessió d’avui i,

en primer lloc, com sempre, demanam si es produeixen

substitucions. 

L’ordre del dia avui consisteix en el debat de les

proposicions no de llei RGE núm. 4459 i 5034/2015. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 4459/15, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a alliberament de

Leopoldo López.

En primer lloc, passaríem al debat de la PNL 4459/2015,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a l’alliberament de

Leopoldo López.

Ens comuniquen que des del Grup Parlamentari MÉS han

presentat avui unes esmenes, no es poden admetre per ser

extemporànies, a més que fan referència a l’exposició de

motius i no a propostes d’acord en concret.

Per tant, per defensar la PNL té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Sandra Fernández? No, disculpi, el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Una qüestió prèvia, aquest

diputat substitueix la diputada Marga Prohens en aquesta

comissió.

Bé, dit això, si avui sortíssim al carrer i preguntéssim si

Veneçuela es troba més prop d’una democràcia que d’una

dictadura de bon segur que el resultat determinaria que està

molt més prop del segon i extremadament allunyada del primer.

Per a qualsevol demòcrata convençut la resposta seria de les

dues la més desagradable de tots. 

En els darrers anys la vulneració de drets humans i llibertats

públiques, així com la persecució obsessiva dels opositors

dissidents de Veneçuela, no han deixat d’incrementar-se,

desenes de ciutadans han estat perseguits, fins i tot assassinats,

per bandes properes al Govern. Hi ha censura als mitjans de

comunicació, a internet i pressió governamental sobre

determinats mitjans de comunicació. I l’oposició política a

Veneçuela és empresonada en un intent flagrant de silenciar la

seva veu utilitzant, precisament, els mecanismes de l’Estat.

El batle de Caracas, el Sr. Antonio Ledezma va ser detingut

d’una forma arbitrària, més de cinquanta agents armats varen

entrar en el seu despatx oficial, se’l varen emportar sense cap

ordre judicial, el varen empresonar sense garanties i sense cap

tipus de tribunal independent on ell es pogués, precisament,

defensar. 

A aquest calvari s’hi suma el de Maria Corina Machado,

desposseïda de la seva condició de diputada. S’imaginen vostès

que pel Govern fóssim nosaltres desposseïts de la nostra

condició de diputats, de representants del poble?, idò, això

precisament és el que passa a Veneçuela.

Julio Borges o Kluivert Roa també s’incorporen a aquest

calvari, com dic, i aquest darrer va ser mort pels dispars de la

policia governamental durant una protesta.

I, per suposat, a aquesta llarga llista s’hi suma una persona,

un líder opositor, de nom Leopoldo López, un presoner polític,

veneçolà, sotmès a un judici arreglat i condemnat, ni més ni

menys, a tretze anys de presó, nou mesos, set dies i dotze hores.

En el seu judici la defensa va proposar setanta-cinc testimonis,

la fiscalia, l’acusació en va proposar cent-vuit, de testimonis,

només un dels testimonis de la defensa va ser acceptat,

justament el testimoni que coincidia, precisament, amb un

proposat per l’acusació. Es varen presentar trenta proves, entre

fotografies i vídeos, que varen ser desestimats. 

Davant aquesta situació, davant aquesta vulneració flagrant

dels drets fonamentals i de democràcia en aquest país, pens que

Balears, Espanya, té unes obligacions amb el poble veneçolà

com a conseqüència de pertànyer a una mateixa comunitat, una

mateixa comunitat moral, perquè hem de defensar la

democràcia a Veneçuela de la mateixa manera que defensam i

amb la mateixa intensitat la nostra pròpia democràcia. 

És necessari -pens- reafirmar-nos en la necessitat de

reconèixer al poble veneçolà afecte i també solidaritat i dir-los

que tenen exactament el mateix dret i la mateixa capacitat que

tenim nosaltres per viure en llibertat i per viure en democràcia.

Li hem de dir al poble veneçolà que exigim per a ells el mateix

que exigim per a nosaltres, un govern limitat en els seus

propòsits, una justícia independent, un sistema plural de partits,

uns mitjans de comunicació lliures i, en definitiva, una societat

lliure. 

S’ha de deixar de banda, perquè s’ha de fer en aquests

casos, encara que a vegades costi, complicitats amb règims que

decapiten llibertats dels pobles, sense cap tipus de complexos

i hem de condemnar també aquestes complicitats amb aquests

règims de repressió i de violència que, en aquest cas,

protagonitza una persona, Nicolás Maduro, que s’ha proposat

i està perpetrant un dels més agressius atemptats als drets

humans. Tot això comença per l’alliberament dels presos

polítics veneçolans, i entre ells l’immediat alliberament, que és

el que reclamam en la nostra proposta, del Sr. Leopoldo López.

La comunitat internacional ja s’ha pronunciat en aquest

sentit, les Nacions Unides, i també la comunitat europea, de la

mateixa manera que ho ha fet la major part, i dic la major part,

de l’àmbit polític espanyol que considera inacceptable la

condemna de presó per a l’opositor veneçolà Leopoldo López.

I avui li toca el torn, avui ens toca a nosaltres, avui toca a la

comunitat autònoma de les Illes Balears desitjant que,

efectivament, aquesta democràcia es recuperi per al poble

veneçolà, confii i esper que avui no hi hagi complicitats, no hi

hagi complicitats, i que avui es deixi al marge -com dic- el que

s’ha de deixar al marge en favor de la llibertat, de la defensa

dels drets humans i que avui aquesta llibertat i aquests drets

humans s’imposin a la por i a la repressió.

Acab, Sra. Presidenta, i no ho vull fer sense abans sense

mencionar el Sr. Leopoldo López, però en particular una de les

frases que més m’ha cridat l’atenció i que la va pronunciar,
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precisament, quan es va escoltar de la jutgessa la sentència que

el condemnava a més de tretze anys de presó, quan

l’emmanillaven deia: “con orgullo póngame las esposas

porque estas esposas no me las va a quitar ni la juez ni la

justicia injusta, estas esposas me las va a quitar el pueblo

venezolano”.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Ara és el torn de fixació de

posicions, intervendran els grups de major a menor, tret del

grup al qual pertany la presidenta del Govern que intervendrà

en darrer lloc. Té la paraula, per part del Grup Parlamentari

Podem, el Sr. Picornell, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears tenim molt clar que ningú no ha de ser

tancat a la presó per les seves opinions polítiques, abans de tot,

que quedi ben clar. Nosaltres defensarem els drets humans i els

defensarem a qualsevol banda, ja sigui aquí dins, fora o a un

altre país. Condemnam la resolució de qualsevol tipus de

conflicte polític així com condemnam qualsevol violació dels

drets humans on es produeixin. Així que nosaltres estam

d’acord amb l’esperit d’aquesta proposició no de llei. 

A un sistema democràtic s’ha de tenir la total llibertat

d’expressió, de reunió i de manifestació, la ciutadana o el

ciutadà ha de poder expressar el seu malestar amb el sistema de

govern quan les polítiques que fa són nefastes per a la

ciutadania. Moltes vegades les forces repressives actuen de

forma contundent i violenta que aporta aldarulls a la ciutadania

en sentir reprimits els seus drets a expressar el seu malestar

amb un govern.

No fa falta moltes vegades mirar cap a Veneçuela ja que

aquí a Espanya també tenim exemples de repressió moderna,

per no fer-me, més o menys, quaranta anys enrera, que ja

tendrem molt de temps de parlar-ne aquí dins aquesta

legislatura. Fa molt poc s’aprovà la llei mordassa, com he dit

abans la repressió moderna encoberta. Canviar la paraula

repressió per evitar o evitar que la ciutadania surti a mostrar el

seu malestar al Govern. 

La detenció i empresonament de Leopoldo López la veim

totalment ilAlegal i fora de context perquè està basada en

opcions i opinions polítiques que en un estat en democràcia és

totalment legal. 

Ja ho he dit des d’un principi, defensam per sobre de tot el

drets humans, estam totalment d’acord amb l’esperit d’aquesta

proposició no de llei presentada pel Partit Popular. Esperem

que al Partit Popular no li hagi arribat ara un atac, de cop i

volta, de defensa dels drets humans i que en un futur no molt

llunyà doni suport a la resta de grups parlamentaris de les

llibertats, la llibertat, com deia Clara Campoamor, la llibertat

s’aprèn exigint-la. Els record que aquí també tenim presos

polítics, per refrescar-los la memòria recentment el cas d’Alfon,

empresonat a l’Estat espanyol per un muntatge policial. 

Des del Grup Parlamentari Podem Illes Balears donarem

suport a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com ha comentat vostè, jo he

presentat unes esmenes que són extemporànies, em sap greu,

però bé, les he presentat avui per mor que m’he adonat que la

proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, no estava actualitzada i això realment per a mi va

suposar una mala notícia, ja que aquesta actualització suposa

conèixer que Leopoldo López ha estat condemnat recentment,

dia 12 de setembre, i en aquest sentit anava una de les esmenes

que havia presentat, que era una esmena d’actualització i de

modificació.

De totes maneres, aquest polític veneçolà va ser condemnat

el passat 12 de setembre a tretze anys i deu mesos, aleshores fa

un any es preveia que la condemna fos d’un màxim de nou

anys, però al final ha estat de tretze anys i nou mesos, i voldria

constatar només que l’ONG de defensa dels drets humans,

Amnistia Internacional, l’ha declarat pres de consciència i ha

reclamat el seu alliberament immediat i incondicional perquè

els càrrecs contra ell no han estat mai provats i perquè la

condemna ha estat motivada políticament.

Per què hi ha aquesta motivació política? Només indicaré

tres motius; en primer lloc, l’ordre de detenció va ser dictada

pel president de l’Assemblea Nacional, aquí veim, bé, que la

diferència entre el poder judicial i el legislatiu a Veneçuela

realment té un greu problema; en segon lloc, el ministre

d’Exteriors el va acusar públicament de ser responsable de

violència contra el Govern; i, en tercer lloc, el president

Nicolás Maduro va demanar públicament el seu

empresonament un dia després de la seva detenció.

Tot això posava en qüestió el principi d’innocència

d’aquesta persona, un principi bàsic, com tothom sap, en

qualsevol judici. 

Aquesta proposició no de llei reflecteix al meu parer un

greu problema que té aquest país en matèria d’independència

judicial. Per això, donarem suport a aquesta proposició no de

llei.

Finalment, voldria destacar que en aquestes situacions on es

proposa alguna actuació sobre presos polítics segurament

bastaria comprovar la condemna per part de Nacions Unides o

d’organitzacions com Amnistia Internacional que, com he dit,

el considera pres polític i pres de consciència, però també he

informat els grups parlamentaris dels criteris del Consell

d’Europa en aquesta matèria i els agraesc que els tenguin en

compte. 
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També, per acabar, agraesc sincerament als grups polítics

parlamentaris que són en aquesta comissió que no facin política

amb els drets humans perquè qualsevol dia ens pot passar a

nosaltres i la llibertat d’expressió, la llibertat de reunió ha de

ser defensada sempre en qualsevol lloc i en qualsevol país. És

important que nosaltres la defensem aquí. Per això, donam

suport a aquesta proposició i esper que el tema dels presos

polítics pugui ser un punt d’unió entre els distints grups

parlamentaris que som aquí. Així com hi ha unió, hi ha unitat,

en algun punt, com per exemple en el cas del poble sahrauí, que

hi ha un intergrup parlamentari i s’aproven proposicions no de

llei a favor de la seva causa, m’agradaria, i ho he proposat així,

que es continuïn fent propostes en aquest sentit sempre amb

una unitat de criteris que al meu parer farà que aquest

parlament honori el que hauria de ser la representació dels

valors democràtics.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Capellà. Ara és el torn del Grup Parlamentari

PROPOSTA PER LES ILLES. Té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Jo en

aquest cas seré molt breu, evidentment des d’El Pi defensam els

drets humans i la Declaració Universal dels Drets Humans.

Consideram o volem mirar el fons i no si parlam de xavistes o

d’antixavistes, consideram que no hem d’entrar en el fons, i

disculpin-me, però avui es pot veure segons qui presenta les

proposicions no de llei poden anar encaminades cap un costat

o cap l’altre en defensa. Crec que, com molt bé ha dit la

portaveu del Grup Parlamentari MÉS, no s’ha de fer política

amb el tema dels drets humans, no hauria de ser necessari posar

noms concrets sinó mirar en general totes les problemàtiques

que ens trobam a molts de països i fer un front comú en contra

d’això. 

Per tot això, nosaltres donarem suport a la proposició no de

llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara és el torn del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup està d’acord

amb els arguments que han esgrimit els grups que m’han

precedit, em referesc concretament a Podem i MÉS per

Mallorca, i, per tant, votarem a favor de la proposició.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Mixt, Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Desde Ciudadanos creemos que el presidente Nicolás

Maduro ha abocado tristemente a que Venezuela hoy sea una

dictadura, fruto del convencimiento de sus gobernantes de que

solo se han de cumplir aquellas leyes que ellos consideran

justas para el pueblo. La desobediencia caprichosa de un

gobierno hacia las leyes de un estado constitucional,

democrático y de derecho ha degenerado, como no podía ser de

otra manera, en una dictadura. La inseguridad jurídica debido

al caprichoso incumplimiento de la legalidad ha llevado al país

a la pobreza absoluta y a la total falta de derechos y libertades.

Un centenar de dirigentes opositores a Nicolás Maduro se

encuentran encarcelados en Venezuela por ejercer el derecho

a la discrepancia política. 

El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones

Unidas ha denunciado que el líder opositor venezolano,

Leopoldo López, es víctima de una detención arbitraria y ha

exigido a las autoridades venezolanas su inmediata liberación.

Desde Ciudadanos estamos a favor de las libertades y de los

derechos fundamentales en Venezuela y en cualquier otro país.

El consenso internacional despeja cualquier duda de que las

detenciones se enmarcan dentro de un atentado contra el

derecho a discrepar y a los derechos políticos en Venezuela. 

Por todo ello, Ciudadanos se posiciona a favor de esta

proposición no de ley.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ballester. Por parte del Grupo

Parlamentario Socialista tiene la palabra el Sr. Jaume Garau.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tothom. Bé,

nosaltres també votarem a favor d’aquesta proposta no de llei.

Com saben vostès segurament, el nostre partit s’ha declarat en

moltes ocasions solidari amb tota la situació de Leopoldo

López i de tots els companys que són presos polítics a

Veneçuela, ha tengut diverses iniciatives i al mateix temps ha

reclamat que les properes eleccions de desembre, de 6 de

desembre, siguin unes eleccions justes i també democràtiques

i per tant ha demanat a diverses organitzacions internacionals

la presència de persones que puguin validar aquestes eleccions

properes, que esperam que serveixin per a una renovació de la

situació política de Veneçuela. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per contradiccions el grup proposant té un

temps de cinc minuts com a màxim. Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I atès que hi ha una qüestió

prèvia que crec que hem de resoldre, m’agradaria demanar un

minut només per veure aquestes esmenes que es pretenen
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incorporar, donat que la tramitació no ha pogut portar-se a

terme perquè han estat presentades fora de termini. 

Per tant, li demanaria, abans de fer la meva exposició per

concloure aquest debat, que em donés un minut a fi d’encaixar

el que proposa el Grup MÉS, per tal que l’exposició de motius

quedi com toca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò si volen, feim un recés de dos minuts, si vostès no tenen

cap inconvenient en acceptar les esmenes in voce, per la nostra

part menys encara.

(Remor de veus)

Però es faria un paràgraf sencer, nou. I això jo no sé si ... no

queda recollit al Diari de Sessions?

(Remor de veus)

Si el grup proposant no hi té cap inconvenient, si s’han

posat d’acord, aquesta mesa menys encara.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Disculpi, Sra. Presidenta. Clar, l’únic que li havia comentat

al proposant és que en el text de la proposta, clar, separant-la

de Leopoldo López i dels altres presos que romanen

empresonats. I pel que he llegit, els han absolt. Només era això,

que ho tenguin en compte. No sé si n’hi ha que continuen

empresonats, si només se l’ha condemnat a ell. No ho sé.

No crec que tampoc sigui una qüestió substancial. En

qualsevol cas jo crec que...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada aclarit aquest tema, Sr. Jerez, té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, per atendre la transacció

que ens proposaven. Dir-li que efectivament, l’acceptam encara

que no s’incorpori en el Diari de Sessions. Però simplement per

una qüestió de cortesia, crec que és interessant atendre aquest

text, donat que és cert que actualitza la nostra exposició de

motius.

Dit això i aclarida aquesta qüestió prèvia, vull agrair als

grups parlamentaris, a tots i cadascun, les seves intervencions,

crec que és important el posicionament d’avui. I és important

des d’un punt de vista que és el següent: crec que avui tots

estam concentrats en allò important, en la defensa dels drets

humans, de les llibertats públiques i, a més, sense cap tipus de

retrets, que jo crec que això és interessant i aquesta ha de ser la

línia que en aquesta comissió es desenvolupi.

Per tant, avui aprovam una proposició no de llei que va en

el mateix sentit que a l’Estat espanyol, on els distints grups

polítics de l’Estat s’han manifestat. I, en conseqüència crec que

és un bon símptoma de què la nostra democràcia és una

democràcia actualitzada i una democràcia en condicions.

Per tant, poca cosa més, acceptar i agrair el posicionament

de la resta de grups i res a afegir a tot el que en les seves

intervencions han afegit.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Com que tots els grups estan a favor

d’aquesta proposta, queda aprovada per assentiment la

Proposició no de llei RGE núm. 4459/2015.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5034/15, presentada

pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Podem Illes

Balears, relativa a presos polítics palestins.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 5034/2015, presentada conjuntament pels grups

parlamentaris MÉS per Mallorca i Podem, relativa a presos

polítics palestins.

Atès que la proposició ha estat presentada de manera

conjunta per dues formacions polítiques i m’han fet constar que

intervindria en primer lloc MÉS per Mallorca, té la paraula per

defensar-la la Sra. Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Abans de parlar de (...), volia fer una

reflexió arrel d’aquest petit debat que hi ha hagut en relació

amb Leopoldo López i Veneçuela. Veneçuela pot ser una

dictadura o pot ser una democràcia, jo crec que des d’un país

es difícil jutjar la situació democràtica d’un altre. Evidentment

hi ha elements sobre drets i llibertats fonamentals, però crec

que és difícil qualificar un estat com a plenament democràtic o

més o manco democràtic. Jo voldria assenyalar que també en

democràcia hi ha presos polítics. A Estats Units hi ha un pres

polític, nom Chelsea Manning i és qui ha estat condemnat a

diversos anys de presó per haver passat informació a Eduard

Snowden, ha estat condemnat, està a una presó militar i és un

pres polític a una democràcia. Hi ha un escriptor italià

anomenat Erri De Luca per al qual la Fiscalia ha demanat 9

mesos de presó per un delicte, que li diuen d’incitació a la

violència, quan ell l’únic que ha fet, diu, és incitar a la lectura.

I és un delicte que està relacionat amb la llibertat d’expressió.

Per tant, aquesta simplificació que només hi ha presos

polítics en dictadures, l’hauríem de matisar i sobretot

reflexionar sobre la situació dels drets humans en determinats

països democràtics.

Un d’aquests països democràtics, o almanco sempre s’ha dit

que és un país democràtic, és Israel. Israel, que se’l qualifica

com l’única democràcia d’Orient Mitjà, practica un règim de

detenció administrativa no contra els ciutadans d’Israel, sinó

contra ciutadans palestins. En aquests moments aquest règim de

detenció administrativa permet mantenir detingudes centenars

de persones, sense càrrec ni judici, durant períodes de 6 mesos,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505034
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renovables indefinidament. Sovint sota secret de sumari.

Actualment segons Nacions Unides hi ha més de 400 palestins

sota el règim d’administració administrativa, la xifra va

augmentant. I cal destacar que d’aquests 400 n’hi ha 12 que són

diputats palestins. 

Aquesta proposició no de llei que els he presentat, parla de

presos palestins, parla de palestins i parla d’una advocada

palestina, diputada, defensora dels drets humans, que està

detinguda des de 2014, des de fa pràcticament 10 mesos. Se

l’acusa de ser membre d’una organització ilAlegal a Israel, però

aquesta organització ilAlegal era un partit democràtic en el

moment en què ella es va presentar a les eleccions a Palestina.

Se l’acusa també d’haver participat en protestes contra Israel,

en aquest cas contra l’ocupació d’Israel dels territoris palestins.

Se l’acusa també d’atendre com a advocada als presos

palestins. 

Estam parlant d’una política, d’una advocada, d’una

defensora dels drets humans dels palestins, dels presos

palestins, de les dones, una persona que ha fet feina per a

Nacions Unides, en concret per la UNRWA, que és l’oficina

del comissionat per als refugiats a Palestina i, a més, és una

persona que ha format part de la delegació palestina que va

negociar l’adhesió de Palestina a l’Estatut de la Cort Penal

Internacional.

Tots els indicis indiquen, i també organitzacions no

governamentals com Amnistia Internacional, o Nacions Unides,

que es tracta d’un empresonament i d’un judici realitzat per

motius purament polítics. Es tracta d’una presa política, és una

presa de consciència, perquè no ha propugnat ni ha emprat la

violència i en aquests moments -he pogut actualitzar la

informació de la proposició presentada fa un mes- el seu judici

va començar dia 20, podia presentar només dos testimonis,

només se li permeten dos testimonis, un dels testimonis, el

testimoni de la defensa, es troba també detingut

administrativament i no l’han permès testificar, és a dir, les

autoritats militars no han permès que aquesta persona testifiqui

a favor d’aquesta presa política, i l’altre testimoni que sí va

poder participar en el judici ha negat totes les acusacions contra

Khalida. Es tracta, per tant, d’una persona detinguda, en

situació ilAlegal i que el seu judici està sent, com vostès poden

comprovar, injust. 

Aquesta proposició que hem presentat MÉS per Mallorca

i Podem demana l’alliberament de Khalida Jarrar i també que

el Parlament de les Illes Balears doni el seu suport als

representants palestins elegits democràticament. Es tracta, per

tant, d’una qüestió de democràcia i de drets humans. I els

deman a tots el seu suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Capellà. Ara també per defensar la

proposició no de llei té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Baltasar

Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la meva intervenció

anirà més o menys en la mateixa línia que la de Margalida, en

el temps que tendré intentaré argumentar-ho un poc.

Primer de tot ens agradaria que aquesta sala de comissions

fos una gran defensora dels drets humans i que aquí tots els

grups parlamentaris, independentment de les sigles o ideologies

que hi pugui haver, defensessin per damunt de tot les llibertats

dels éssers humans.

Presentam aquesta proposició no de llei conjuntament amb

el Grup Parlamentari MÉS, com hem dit abans, per demanar

l’alliberament de la presa palestina Khalida Jarrar. Espanya i la

Unió Europea han manifestat en múltiples ocasions el rebuig a

totes aquelles pràctiques de les autoritats israelianes que puguin

suposar la violació dels drets humans en els territoris palestins,

o la vulneració d’obligacions de drets internacionals

humanitaris, i molt particularment les detencions extrajudicials.

La comunitat internacional té la responsabilitat d’actuar per

preservar i protegir aquesta fórmula com l’única capaç de

garantir una pau global i duradora assentada sobre el respecte

a les legítimes expressions del poble palestí a crear un estat

propi d’Israel, a viure en pau i seguretat amb els seus veïns de

la regió; fórmula que ha d’aportar (...) i debatut a la constitució

d’un estat palestí viable, convivint en pau amb Israel. Per això

Espanya hauria de defensar que es reprenguin el més aviat

possible les negociacions de pau entre les parts per anar

avançant en les solucions dels dos estats.

Jarrar (...) sotmesa a mesures punitives israelianes.

S’exerceix ella mateixa en el Consell Palestí Legislatiu en nom

del front popular per a l’alliberament de Palestina. Ha estat

encausada de 12 càrrecs relatius per la seva pertinença al partit

que està considerat a Israel com una organització ilAlegal. El

judici contra Jarrar finalment es va dur a terme davant d’un

tribunal militar. Gairebé tots els càrrecs tenen a veure amb la

participació de Jarrar en manifestacions, entrevistes, discursos

i visites a tendes de campanya de solidaritat amb els presos

palestins. Només un càrrec es refereix a la incitació a segrestar

soldats israelians, malgrat el fet que el testimoni d’aquest

càrrec, va admetre no estar segur d’haver sentit a Jarrar dir res

sobre aquest tema. Ella sempre s’ha declarat innocent, mai no

s’ha trobat cap prova incriminatòria i no hi ha cap base que

sustenti aquestes acusacions. A part d’això, les proves contra

els presos en detenció administrativa es mantenen en secret.

Sabem totes i tots els aquí presents, que Jarrar és una

activista prodrets humans i ha estat el suport actiu dels presos

palestins. A part de tot això, és una prominent activista en el

treball amb les dones palestines i en la defensa dels drets de les

dones. Des d’aquesta sala els demanam a la resta de grups

parlamentaris que doneu suport a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per fixar les posicions ara és el torn del

Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada

Sandra Fernández.
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LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, Presidenta. El Grupo Popular dará apoyo

a esta propuesta presentada por el Grupo MÉS per Mallorca y

por el Grupo Podem. No tenemos nada más que añadir a los

argumentos que ambos portavoces han esgrimido para defender

esta propuesta. 

Consideramos que evidentemente dentro de la libertad que

nosotros sí que tenemos de expresarnos y esta libertad política,

poder solidarizarnos y poder dar apoyo a otras personas que

también políticos como nosotros no la tienen es un ejercicio de

responsabilidad. 

Agradecer también en este caso a la Sra. Capellà por

habernos guiado y habernos propuesto una serie de criterios,

para que sobretodo en futuras ocasiones podamos dar este

respaldo como Parlamento. Y evidentemente yo creo que... y

también que esta propuesta al igual que la anterior, se podrá

aprobar por unanimidad y eso vuelve a dar fuerza, la voz de

este Parlamento vuelve a estar unidad en defensa de los

derechos humanos.

Por nuestra parte nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas Gracias Sra. Fernández. Per part del Grup

Parlamentari El Pi, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Moltes gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats. En

la mateixa línia que hem dit abans, creim en els drets humans

i pensam que tots hem de lluitar perquè siguin defensats i

perquè totes les persones puguem tenir mínimament una vida

digna.

Consideram que no hem de fer política amb aquest tema

perquè -ho torn dir- són temes molt delicats allà on hi ha

acusacions per part d’uns i per part d’altres. Per tant, crec que

hem de lluitar per defensar aquesta declaració tots junts. I, com

no pot ser d’altra manera, donarem suport a aquesta proposició

no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part de MÉS per Menorca, Sr. Castell.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc vull agrair a la

diputada Margalida Capellà la documentació que ens ha

subministrat, que ajuda realment a poder fer una feina més

rigorosa. Jo estic també d’acord amb ella que realment aquí

podem fer una feina útil, que les víctimes d’aquests violacions

de drets humans sentin el nostre suport. Per això també m’ha

agradat molt d’aquesta proposició de llei que es digui que es

farà arribar el posicionament a les ambaixades dels països

afectats.

I res més, dir que estam d’acord i que també hi votarem a

favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt, Sra.

Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

En Ciudadanos creemos que desde todas las naciones se

debería reafirmar un compromiso con la labor en pro de la paz

entre israelíes y palestinos, encaminada a lograr las legítimas

aspiraciones de ambos pueblos. Para lograr ese fin no hay otro

camino más que la negociación, negociaciones que den paso a

la existencia de dos estados: Israel y Palestina que vivan uno

junto a otro en paz, en seguridad y reconozcan mutuamente sus

respectivos derechos legítimos.

Las Naciones Unidas no paran de informar sobre la

gravísima situación de los presos palestinos bajo custodia

israelí, entre los que se encuentran muchísimos niños y reiteran

que toda persona que se encuentre bajo la detención

administrativa sin cargos, debe ser imputada y enjuiciada con

las garantías judiciales pertinentes; o bien, ser puesta

inmediatamente en libertad, cosa que no ocurre.

Desde Ciudadanos estamos a favor de los derechos

fundamentales y del cumplimiento de las normas

internacionales de derechos humanos. Por todo ello, votaremos

a favor de la proposición no de ley.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. I pel Grup Parlamentari Socialista, Sra.

Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que aquesta

proposició no de llei ve molt bé i en un moment molt oportú

perquè ahir el president de l’Autoritat Palestina va aprofitar la

seva intervenció a les Nacions Unides per anunciar que es

desvinculava dels Acords d’Oslo signats l’any 1993 amb Israel.

Perquè la situació que està patint el seu poble ha arribat a un

punt que és insostenible, no hi ha cap avanç per solucionar la

situació, tot i que aquest Acord d’Oslo el que indicava i

estipulava és que es culminaria en cinc anys des de la seva

signatura, atorgant la independència a Palestina i també

declarant el final de l’ocupació.

Això no s’ha produït, tot el contrari, hi ha hagut un augment

durant tots aquests anys de l’escalada de violència i bloqueig i

vulneració de drets humanitaris a la població palestina, volem

assenyalar el tancament de fronteres, el bloqueig de

l’alimentació, el tall de subministrament elèctric, d’aigua

potable, la destrucció d’infraestructures bàsiques com són les

escoles i els hospitals, i, a part d’això, assassinats sistemàtics i

selectius,, l’ús de civils com a escuts humans en operacions

militars, tortures i, finalment, detencions arbitràries, detencions

arbitràries com la que es planteja avui aquí a la proposició no

de llei de la parlamentària Khalida Jarrar. Nosaltres consideram
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que és una presa política; Khalida Jarrar, és una parlamentària

democràticament elegida, no és membre ni de Fatah ni de

Hamàs, és membre del Partit Comunista i democràticament

elegida. Per tant per a nosaltres és una presa política amb totes

les lletres, i això nosaltres estam totalment en contra.

Però és que també estam en contra de la passivitat de les

institucions europees, que haurien d’intervenir decididament

per aturar aquesta vulneració de drets, per imposar un alto al

foc, perquè no oblidem la guerra o els atacs d’Israel l’estiu de

dos mil..., crec que va ser el 2009..., 2012, 2012, en què varen

morir molts d’infants i molts de civils. També estam en contra

i denunciam la vulneració del dret internacional humanitari, la

vulneració del pacte internacional de la Convenció de Ginebra,

que impedeix o prohibeix precisament tot el que està fent Israel

quant a la vulneració de drets, i també criticam, per suposat, la

vulneració dels acords d’Oslo, que deixen en una situació,

l’Autoritat Palestina, sense sortida i manifestant i dient que

cercaran una altra via, però que donen per acabat aquest pacte

amb Israel, i això crec que ens ha de ser un toc d’atenció per

veure si podem influir, i potser que aquesta proposició no de

llei sembli que no anirà molt lluny, però crec que l’acord i la

unanimitat d’aquest parlament quant a aquest tema sí que pot

arribar i pot demostrar que aquí les forces polítiques de les Illes

Balears no tenen cap dubte a condemnar l’empresonament

d’aquesta activista parlamentària i també la vulneració dels

drets humans per part d’Israel.

Per tant nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa dient

que sí -i em sap greu contradir la portaveu del Grup d’El Pi-

que sí que som aquí per fer política, perquè els acords que

prenem són acords per incidir en la vida política i per millorar

la vida de les persones. Estam fent política però no com una

qüestió negativa sinó en positiu; és que la política s’ha de

reivindicar, i per això crec que una manera de reivindicar la

política i l’acció del Parlament és arribant a acords com al que

arribam avui.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Contradiccions n’hi ha hagut

ben poques, però per una qüestió de deferència perquè puguin

tancar les persones proposants de la proposició, la Sra. Capellà

té la paraula.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Moltes gràcies a tothom. M’hagués agradat que hagués

assistit la diputada Laura Camargo perquè em consta que

coneix personalment Khalida Jarrar; jo la conec per haver

estudiat els textos de les intervencions que va fer ella davant

l’Assemblea d’Estats part de la Cort Penal Internacional, és una

jurista importantíssima, és una gran advocada, i jo crec que si

estigués al parlament palestí podria fer una gran feina no només

per al seu poble sinó també per la pau. Per tant jo crec que

aquesta proposició no de llei ens pot semblar poca cosa, però

quan arribi allà on hagi d’arribar com a mínim sabrà que des

d’aquí pensam en ella.

Jo crec que no és qüestió de fer política en general sinó que

el que no hem de fer és fer política amb els drets humans, és a

dir, plantejar els drets humans des d’una visió partidista. Quan

parlam d’això és en aquest sentit que ho dic, eh? I, només per

tancar, he esmentat Amnistia Internacional; segurament vostès

ho coneixen, el símbol d’Amnistia Internacional és una flama,

una flama encesa, és una espelma amb una flama que

simbolitza les cartes que escriuen els socis d’Amnistia

Internacional als presos polítics, i el símbol de l’espelma és per

indicar que una carta que enviam els socis a aquests presos, o

una notificació, o només conèixer que des del Parlament de les

Illes Balears ens interessam tant per Leopoldo López a

Veneçuela com per Khalida Jarrar, realment ilAlumina el dia a

dia d’aquestes persones.

Gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Com que tots els grups estan a favor

d’aquesta proposició no de llei quedaria aprovada per

assentiment, i també ens sumam al desig de la Sra. Capellà, que

aquesta flama del Parlament arribi a aquestes persones i sigui

motiu d’esperança.

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