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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.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Salvador Aguilera substitueix Marta Maicas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia, que consisteix
en el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 2801 i
3820/18. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 2801/18,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a territorialitzar les feines d’exhumació i
d’identificació dels cossos de les fosses de la Guerra
Civil i  del franquisme.

Aquesta presidència comunica als membres de la comissió
que la Proposició no de llei RGE núm. 2801/18, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
territorialitzar les feines d’exhumació i d’identificació dels
cossos de les fosses de la Guerra Civil i del franquisme, ha
estat retirada mitjançant l’escrit RGE núm. 5020/18.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3820/18,
presentada pels Grup Parlamentaris Socialista, Podem
Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, relativa a suport als rohingyas.

Passam, idò, al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3820/18, presentada pels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
Mixt, relativa a suport als rohingyas.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Silvia Cano, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta., molt bona tarda. En
primer lloc, vull donar la benvinguda a Amnistia Internacional,
que avui horabaixa ens acompanya en aquest debat.

Aquesta iniciativa la vàrem presentar ja fa alguns mesos, i
després la vàrem retirar per actualitzar després de la trobada
que vàrem mantenir els diferents representants dels grups
parlamentaris amb el Sr. Tun Khin, líder activista dels
rohingyas, i amb Amnistia Internacional, una trobada que a
ningú de nosaltres ens va deixar indiferents i en què vàrem
poder conèixer de primera mà les opressions i vulneracions
dels drets humans que pateix aquesta comunitat.

Els rohingyas suposen el 4% de la població de l’estat
birmà, una minoria musulmana en un estat de tradició budista.

Des del procés de descolonització de 1948 els rohingyas han
estat discriminats sistemàticament per les institucions
polítiques del país, que consideren els seus integrants com a
immigrants de Bangladesh no benvinguts. Amb la instauració
de la dictadura militar el 1962 se’ls va denegar la nacionalitat
birmana que fins llavors havien tengut, i es van convertir en
apàtrides sense drets civils ni polítics; entre d’altres, no tenen
dret a la lliure circulació, no tenen dret a treballar, no tenen
dret a ser escolaritzats, a rebre assistència sanitària, no es
poden casar ni tenir més de dos fills, tampoc no tenen dret a
posseir terres, que els són confiscades sistemàticament.
Aquest escenari que s’ha anat teixint des de fa dècades ha
permès la normalització i la legitimació de pràctiques de
treball forçat, explotació laboral i sense garanties,
assetjaments i violacions, crema de mesquites, cases i escoles
amb els rohingyas a dins, e tc . No en va l’Organització de
Nacions Unides ha declarat que aquesta comunitat és la
minoria ètnica més perseguida.

La zona de conflicte no és accessible a periodistes ni ONG
ni organitzacions internacionals que reclamen accedir-hi per
poder prestar la necessària ajuda humanitària. La sortida de
membres de la comunitat rohingya va començar el 25 d’agost
de 2017, i des de llavors unes 700.000 persones han cercat
empara a la frontera de Bangladesh, on encara es troben en
enormes camps de refugiats. La relatora de l’ONU sobre drets
humans en aquest país ha denunciat que les matances de
minories que perpetra l’exèrcit de Birmània tenen el segell
distintiu d’un genocidi. El testimoni del Sr. Khin, que ens va
acompanyar, anava en aquesta línia; ens va relatar l’assetjament
constant, la crema de cases, les violacions de dones,
assassinats cruels com tirar els nadons al foc, i tot això
perpetrat pel mateix exèrcit. Un estudi de fa un parell d’anys
d’Amnistia Internacional ha revelat que fins i tot a l’estat de
Rakhine els rohingyas viuen confinats en un gueto, amb
dificultats per accedir a l’atenció mèdica i a l’educació, i que
en algunes zones, fins i tot, per sortir del seu poble. 

La situació actual compleix tots els requisits de la
definició legal del crim de lesa humanitat d’apartheid. La
pressió de la comunitat internacional va possibilitar constituir
una comissió assessora internacional sobre el desplaçament
rohingya i la seva possible tornada, però el membre més
notori d’aquest grup, l’exgovernador de Nou Mèxic i
exsecretari nord-americà d’energia Bill Richardson, ha
anunciat la seva renúncia en els termes més durs davant la
passivitat del Govern birmà. 

Davant l’aïllament i la fam, l’èxode massiu cap a
Bangladesh continua sumant refugiats al país veí. Segons
ACNUR ja s’hi concentren gairebé 600.000 rohingyas, dels
quals el 60% són nins i nines; segons aquesta mateixa
organització, si les autoritats de Bangladesh acaben construint
el nou camp de refugiats que han anunciat amb capacitat per a
800.000 persones, parlaríem del camp de refugiats més gran
del món. 

Des de 2011 Myanmar es troba en un procés de transició
democràtica després de sis dècades de dictadura militar. El
paper d’Aung San Suu Kyi, premi Nobel de la Pau i màxima
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mandatària de Myanmar, ha estat molt decebedor davant
l’opressió que pateixen els rohingyas, una violència que des de
2012 s’ha intensificat quan es va estendre a l’estat la violència
entre les comunitats budista i musulmana. L’Alt Comissionat
de l’ONU per als Drets Humans ha arribat a no descartar que
la líder birmana San Suu Kyi pugui fins i tot ser acusada de
genocidi. 

Durant aquests anys de democratització de diferents
potències estrangeres, s’han mostrat interessades en els
recursos naturals i l’accés al mercat de Myanmar; per una
banda trobam Xina, on els seus interessos se centren en
l’accés a l’Índic per al transport del gas, el que evitaria l’estret
de Malacca i les costes vietnamites per mantenir el seu poder
geopolític en el sud-est asiàtic; però, per altra, també trobam
els interessos dels Estats Units, que han aixecat
l’embargament a la importació d’armament a Myanmar. En el
cas de Xina, una condemna del genocidi rohingya podria
atreure la mirada de la comunitat internacional a les situacions
de repressió en el Tibet o contra les minories musulmanes
uigures, a la província de Xinjiang; i en el cas d’Estats Units,
estan interessats a continuar fomentant les fluïdes relacions
militars amb el país.

Amb aquest trist panorama geopolític que complica el
compliment dels Drets Humans, la comunitat internacional ha
d’actuar per aturar el genocidi dels rohingyas. Per tot això
proposam els següents punts: el primer, manifestar la
solidaritat del Parlament de les Illes Balears amb la comunitat
rohingya, i condemnar els abusos i les violacions dels seus
drets humans. El segon punt, condemnar i demanar que es
desmantelli el sistema promogut per l’estat de segregació i
discriminació contra els rohingyas a l’estat de Rakhine,
qualificat com a sistema d’apartheid. el tercer, reclamar que
tot retorn que es pugui fer de les persones refugiades
rohingyas a Myanmar ha de ser segur, voluntari i en
condicions de dignitat, i dur-se a terme amb associació amb
ACNUR, així com respectar plenament el dret internacional,
inclòs el principi de no-devolució . El quart és expressar la
nostra preocupació per la manca de garanties de llibertat
d’expressió, inclosa la detenció de periodistes i activistes de
drets humans, i exigim l’alliberament immediat de tots els
presos de consciència a Myanmar. El cinquè és instar el
Govern de les Illes Balears i el d’Espanya a intercedir a nivell
nacional i internacional per aturar el genocidi dels rohingyas.
I el darrer és instar el Govern d’Espanya per facilitar la petició
d’asil en ambaixades i consolats i l’emissió de visats
humanitaris.

Esper que tots els grups, davant d’aquesta situació, siguem
ferms i unànimes en la defensa dels drets humans. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Per a la seva defensa per part
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Sra. Laura Camargo, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no hi ha molt més a afegir
respecte  del que ja ha explicat la diputada Silvia Cano en
aquesta proposició no de llei que presentam conjuntament
amb la convicció que, davant aquestes situacions de violacions
sistemàtiques dels drets humans, el que cal són més iniciatives
d’aquest tipus, però també amb la idea que aquest sigui el
nostre petit gra de sorra per tal de contribuir en una causa
justa, com és precisament la defensa d’aquesta minoria ètnica
dels rohingyas, que estan patint aquesta persecució sistemàtica
i s’estan veient sotmesos a la violència i, com deia abans, a la
violació dels seus drets humans per part de l’estat birmà.

És molt complicat en aquests dies no fer-se ressò i que
aquesta situació no recordi la que està patint en aquests
moments el poble palestí, que durant aquests darrers dies ha
patit un atac que ja ha estat qualificat com a atac indiscriminat
per part de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides a Gaza
per part de les forces israelianes, que han atacat de manera
indiscriminada, com deia aquest alt comissionat de l’ONU, el
grup de manifestants que només protestaven per l’obertura
d’aquesta ambaixada que el president Trump ha decidit obrir a
una ciutat ocupada, com és la ciutat de Jerusalem.

Les concomitàncies són moltes, es produeixen crims de
lesa humanitat, hi ha una situació d’apartheid, hi ha presos
polítics, hi ha un procés de..., justament això és interessant, de
descolonització a Birmània que comença a l’any 1948, que és
justament quan comença el procés de colonització i
d’ocupació de Palestina, justament aquest any 48, que enguany
es recordaven amb aquests 70 anys d’ocupació de Palestina.

No volia allunyar-me del tema, perquè parlam en aquesta
ocasió de tot el que pateix aquest poble rohingya, i des d’aquí,
des del nostre grup parlamentari, des d’aquest Parlament
esperam que puguin comptar amb tota la nostra solidaritat i
que aquesta situació de violació sistemàtica dels drets humans
acabi, aturi i que la dignitat d’aquest poble sigui restaurada
com més aviat millor.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Per a la seva defensa per
part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Sra. Agustina Vilaret, per un temps de deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta i bona tarda a tothom. Bé,
estam parlant d’un poble que es calcula que a Birmània hi
viuen 1.300.000 i més d’1 milió tal vegada a altres països.
Gent que simplement per ser d’una religió diferent a un país
determinat i que parlen un dialecte també diferent no són
considerats. De fet, en el 2016 es calculava que 1 de cada 7
apàtrides del món era rohingya, per tant, són magnituds molts
grans si és que el dolor pot tenir magnituds quantitatives.
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Els rohingyas de Myanmar, per exemple, tenen una taxa de
mortalitat de 224 per 1.000, això és increïble, quatre vegades
superior a la taxa de la resta de Myanmar. Si els nins són
capaços de patir tant, què no patiran també els grans.

Aleshores totes aquestes males condicions que la diputada
Silvia Cano ha mencionat, tota aquesta manca de llibertats ,
quasi to tes, neteja ètnica, genocidi, totes aquestes paraules
són una mostra..., crec que si tots ens consideram de la raça
humana hauríem de ser molt més solidaris i, per tant, això és
una mostra molt important.

La Sra. Camargo també ha fet referència als palestins i
també els saharauis, i hi ha més pobles, o els kurds que són,
diguem, eliminats i maltractats per altres. Per tant, crec que és
important la feina del Parlament de les Illes Balears en aquest
sentit. 

Fins i tot, el 29 de març de 2014, el Govern birmà va
prohibir la paraula rohingya, és a dir, quan ja es prohibeix una
paraula és que vols eliminar la seva essència, el seu ser, i va
canviar en el registre d’aquesta minoria el nom i la va
anomenar bengalí en el cens de Myanmar del 2014. Aleshores,
està bé que nosaltres donem la paraula als rohingyas, a ells els
varen negar, fins i tot llevant-los la paraula, donem-los ara
nosaltres la paraula.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vilaret. Per a la seva defensa per part
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula l’Hble.
Diputat Josep Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, amb aquesta proposició no de
llei volem fer-nos ressò del patiment del que probablement és
el grup humà més perseguit del món, o , s i més no, dins la
religió musulmana es considera que és el grup que pateix la
persecució més profunda. 

I bé, ja la Sra. Cano ha explicat amb detall totes i cada una
de les vexacions que pateix aquest poble, des de la negació a
la nacionalitat, al genocidi, el genocidi directe que s’ha
desfermat en els darrers mesos. Aleshores evidentment no
podíem fer més que donar suport a un posicionament del
Parlament en solidaritat amb aquest poble, perquè,
malauradament, és l’únic que podem fer. Però també amb
l’experiència que hem tingut d’haver anat al Sàhara, que és un
poble que també pateix tot un inventari de vexacions i
persecucions, doncs sabem que per a aquests pobles és
important que, pobles oblidats, pobles que no tenen suports,
que no tenen estats amics, per a ells és molt important que
fora de les seves fronteres ens en facem ressò i donem a
conèixer el seu cas.

Per tant, aquest crec que és el nostre modest gra d’arena i
que esper que sigui un primer pas perquè puguem fer altres

posicionaments que donin a aquest poble l’esperança que els
que poden, que també la Sra. Cano hi ha fet referència, és a dir,
els grans estats de la regió, actuïn per fer prevaler els drets
humans més bàsics i elements. 

No volia acabar sense agrair-li a la Sra. Cano tot e l
lideratge que ha portat d’aquest tema, també amb la visita que
vam tenir dels representants rohingya.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Per a la seva defensa per part
del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula l’Hble. Sra.
Consuelo Huertas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom i donar la benvinguda
també als membres d’Amnistia Internacional.

Bé, una vegada més veiem com en el món els drets dels
pobles no són respectats, en aquest cas és el dret d’una
minoria, com són els rohingyas. Ja s’ha explicat prou que és
una minoria musulmana i quin és el patiment que passen. Jo
del que vull fer-me ressò és que comprovam, una altra vegada
més, com els efectes del colonialisme, de l’enginyeria social,
es projecte al llarg dels segles provocant el patiment de les
persones. També comprovam com el fonamentalisme religiós
estimula massacres i patiments per intentar imposar als altres
les idees pròpies. Com les dictadures militars i l’absència de
democràcia i de drets humans, estimulen el pitjor de les
persones i sense respecte a les idees de tothom no hi pot
haver pau. I està clar que és necessària la convivència de totes
les idees.

Per tant, és indubtable que en aquest cas no podem fer una
altra cosa més que donar suport a tots els punts d’aquesta
proposició no de llei i al mateix temps també donar les
gràcies per la visita, a la Sra. Cano, perquè va concertar la
visita d’un membre dels rohingya.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Huertas. En torn de fixació de
posicions pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Margalida Prohens, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tots i a totes. Jo no
afegiré res més del que ha exposat la Sra. Cano sobre la
situació que pateix el poble dels rohingyas, jo crec que ella ho
ha dit molt bé, que la visita del Sr. Khin no va deixar indiferent
a ningú i vàrem poder conèixer de primera mà totes les
aberracions que pateixen.
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Jo vull destacar que el Govern d’Espanya segueix de prop
aquesta situació dels drets humans en aquest país a Myanmar,
en coherència amb el caràcter prioritari de protecció
d’aquests drets humans que mereix la política exterior
espanyola. I per això ha vengut tractant aquesta qüestió tant a
l’àmbit bilateral, com també a l’àmbit multilateral,
especialment dins el Consell de Drets Humans de Nacions
Unides i a la tercera comissió de l’Assemblea General, tot
això en estreta col·laboració amb la Unió Europea.

L’Oficina d’Informació Diplomàtica del Ministeri d’Afers
Exteriors i Cooperació ja va publicar un comunitat oficial el
passat 19 de setembre del 2017, sobre la situació dels
rohingyas, especialment també a l’estat de Rakhine, en el qual
reitera la seva ferma condemna als actes de violència i a les
terribles violacions dels drets humans comesos contra la
població rohingya. A la vegada que el Govern d’Espanya va
demanar al Govern de Myanmar una intervenció urgent per
posar fi a aquests actes i permetre l’accés a la zona sense
restriccions de treballadors i agències humanitàries, com ha
dit la Sra. Cano, que es produeixen en aquest moment aquestes
restriccions.

Per altra banda, un dels mecanismes per al seguiment
d’aquesta situació dels drets humans a Myanmar és l’Examen
Periòdic Unilateral, l’EPU, del Consell de Drets Humans de
Nacions Unides, que permet a les autoritats establir un diàleg
sobre aquestes qüestions amb la resta de països de la
comunitat internacional. Espanya participa i ha participat
activament d’aquest diàleg amb Myanmar, així com també amb
la resta d’estats membres. El darrer EPU de Myanmar va tenir
lloc el novembre del 2015 i el proper tendrà lloc el novembre
de 2020.

Per altra banda, cal destacar també que a la resolució
1992/58, de dia 3 de març, de la Comissió de Drets Humans
es va establir un mandat del Relator Especial sobre la situació
de drets humans a Myanmar el qual s’ha anat prorrogant
anualment des de llavors.

També la resolució 34/22, de dia 3 d’abril de 2017, al
Consell de Drets Humans es va decidir enviar a Myanmar una
missió internacional independent d’investigació  per
determinar aquests fets i les circumstàncies de les presumptes
violacions d’aquests drets humans per part de les forces
militars i de seguretat i dels abusos comesos a Myanmar com
he dit abans especialment a l’estat de Rakhine, en què inclouen
entre d’altres... el que s’ha dit, no?, detencions arbitràries,
tortures, tractes inhumans, violacions, altres formes de
violència sexual, execucions extrajudicials, sumàries i
arbitràries, desaparicions forçoses, desplaçaments forçosos,
destrucció il·lícita de béns perquè poguessin retre comptes
els responsables d’aquests fets , d’aquests fets delictius i hi
pogués haver justícia vers les víctimes.

Aquesta resolució que va ser a iniciativa de la Unió
Europea va ser copatrocinada per l’Estat espanyol.

I també dia 18 de setembre del 2017 la missió
internacional independent d’investigació va presentar al

Consell de Drets Humans una informació actualitzada sobre
la tasca que es desenvolupa a l’estat de Myanmar i Espanya va
intervenir també en aquest diàleg interactiu i va copatrocinar
la decisió de renovar el mandat d’aquesta missió
d’investigació durant un any més.

He de dir que hi va haver ja fa un parell de mesos una
moció al Senat, al Senat d’Espanya, on tots els grups
parlamentaris varen firmar un text conjuntament, és un text una
mica diferent al que se’ns ha presentat aquí. No obstant això,
nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de llei, si bé
voldria fer dues apreciacions: una, si la majoria de grups estan
d’acord, és afegir un nou punt que ja es va aprovar, com dic, al
Senat per part de tots els grups, era una iniciativa presentada
pel Grup Socialista al Senat, i que va ser pactada per la resta de
grups parlamentaris i consensuada, i és afegir un nou punt que
digui: “cooperar amb Nacions Unides a través dels distints
mecanismes existents i dels fons d’emergència als quals ja
participa Espanya en l’atenció d’aquesta crisi”. Jo crec que
també és important el tema de l’atenció humanitària en aquesta
crisi.

Després, sí que al punt 6, que és el fet de facilitar la
petició d’asil, jo proposaria una altra redacció, també un poc
en la línia del que s’ha parlat tant al Senat com al Congrés dels
Diputats quan s’ha parlat aquest tema, perquè el Ministeri
d’Interior el que fa és estudiar totes les sol·licituds de
protecció internacional de manera individualitzada i, per les
dades que he pogut trobar, al llarg del 2017 es varen rebre
quatre peticions de protecció internacional de ciutadans de
Myanmar, i des del gener fins al 16 d’abril del 2018, ja dic que
són les darreres dades que he trobat, se n’ha rebut una.

Per tant, proposaria una redacció alternativa i és que: “el
Parlament insta el Govern d’Espanya a seguir o a estudiar de
manera individualitzada”, -que és un poc així com es fa ara
amb els requisits i el que estableix el dret internacional, “les
peticions d’asil en ambaixades i consolats l’emissió de visats
humanitaris”, però si que afegiria i nosaltres afegiríem aquest
“seguir estudiant de manera individualitzada” perquè crec que
hi ha unes normes i unes pautes també recobertes al dret
internacional i com dic pactades en una redacció que va anar
bé a la resta de partits i crec que seria la nostra proposta.

Si no s’accepta aquesta proposta sí que demanaria votació
separada i ens abstendríem al punt 6 i a la resta votaríem a
favor. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Maria Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. També
vull donar la benvinguda als representants d’Amnistia que han
vengut.
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Bé, jo crec que es poden afegir poques coses a les
explicacions que s’han donat per part de tots els portaveus que
m’han precedit, sobretot de la Sra. Cano.

Jo no vaig poder assistir a la visita que se’ns va fer, però
estic segura que va ser impactant, sobretot que t’expliquin de
primera mà la situació amb què viuen, una situació que també,
com han comentat companys, pot ser en algunes coses molt
similar a la que viuen als campament sahrauís que també s’ha
comentat perquè justament fa poc que hi vàrem fer una visita
i vàrem ser testimonis de primera mà i per això encara s’entén
millor.

S’ha explicat aquesta persecució i aquesta opressió dels
rohingyas i com dic la seva situació. Crec que el més greu
d’aquesta situació  és sens dubte la violència a què estan
sotmesos. Està clar que el conflicte és extremadament
complicat i greu, però estam d’acord que el Parlament ha de
demostrar la seva solidaritat amb aquest poble i, més enllà de
les paraules, també és necessari que l’Estat espanyol
s’involucri en causes com aquesta i en totes les que puguin
atemptar contra els drets humans.

Per tant, nosaltres no tenim més que donar suport a aquesta
proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Tenen la paraula ara per
contradiccions els grups proposants, pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Cano, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair el
suport rebut a la proposició no de llei i dir que acceptam tant
la matisació que fa la Sra. Prohens de fer la referència que
s’ha d’estudiar de manera personalitzada els casos dels visats
humanitaris, com la incorporació d’un nou punt que de fet
també es va poder pactar al marc del Senat. Pensam que
milloren el text i, per tant, per part nostra, cap inconvenient,
sinó tot el contrari, estar agraïts per aquesta aportació que es
fa in voce.

Crec que una vegada més s’evidencia que en aquesta
comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans tenim tots els
grups una única veu en alçar-nos en contra de les injustícies i
dels genocidis i de les vulneracions dels drets humans i avui
horabaixa una altra vegada ho volem expressar.

També vull aprofitar per solidaritzar-me amb el poble
palestí que aquests darrers dies ha viscut per part de l’estat
d’Israel atacs a la franja de Gaza.

També vull agrair a tots els diputats i les diputades d’aquest
parlament i de la comissió  que fan que la causa sahrauí sigui
viva i que aquests dies també hem pogut visitar el poble i

recordar una causa que desgraciadament dur massa temps
oblidada i que segueix tot igual i, per tant, animar els diputats
i diputades d’aquesta comissió que seguim alçant la veu per
donar veu als que no la tenen.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

No faré ús de la paraula, gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Pel Grup Parlamentari MÉS.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

No, tampoc no faré ús de la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Tampoc no en faré ús, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

I el Mixt?

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

No en faré ús, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Si vol, Sra. Prohens, podria llegir una altra vegada
com quedarien les modificacions perquè ens quedi clar.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. El punt 6 seria igual: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a
seguir estudiant de manera individualitzada la petició d’asil en
ambaixades i consolats i l’emissió de visats humanitaris”, si va
bé a la Sra. Cano.

I el punt 9, que seria tal qual es va aprovar al Senat:
“cooperar amb Nacions Unides...”, “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern d’Espanya a cooperar amb Nacions
Unides a través dels distints mecanismes existents i del fons
d’emergència als quals ja participa Espanya en l’atenció
d’aquesta crisi”.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens.

Entenc, idò, que hi ha unanimitat i que tothom està d’acord.
Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
3820/18, relativa a suport als rohingyas.

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

Moltes gràcies.
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