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SUPORT A LA DECLARACIÓ DE LA JUNTA DE
PORTAVEUS DEL PARLAMENT PER LA PAU AL

PAÍS BASC
 
La UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya expressen el seu suport a la 
Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament per la pau al País Basc

La UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya han donat el seu suport a la Declaració 
de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya per la pau al País Basc, que es
va aprovar ahir per part dels Grups Parlamentaris de Junts per Catalunya, ERC, 
PSC, Catalunya En Comú Podem i la CUP.

La declaració institucional, avalada per la UGT i CCOO s’ha plantejat després de 
més de cinc dècades de violència i en un moment on el País Basc inicia un horitzó 
de convivència, de pau i de reconciliació. Davant aquest nou escenari, Catalunya, 
que ha encapçalat manifestacions multitudinàries en contra de la violència i que ha 
patit també la barbàrie terrorista, ha volgut manifestar el seu suport a la pluralitat del 
poble basc en el seu camí cap a la consolidació d’una nova etapa.

La Declaració recull una defensa dels drets humans com a eix central i única 
referència per a la convivència al País Basc, i també la construcció d’una cultura de 
pau que posi les bases de la no repetició. També defensa els principis de veritat, 
justícia i reparació de totes les víctimes del terrorisme d’ETA, i també de la resta 
d’expressions de violència que han tingut lloc al llarg de cinquanta anys de conflicte 
al País Basc. Amb la Declaració es proposa promoure l’aplicació d’una política 
penitenciària d’acostament a presons pròximes als llocs d’origen dels presos i de 
residència dels seus familiars i gent pròxima, que ofereixi un tracte humanitari als 
presos que pateixen malalties, tal com estableixen la legislació europea i els 
estàndards de drets humans. Finalment, la Declaració exhorta els presos a 
reconèixer el dany causat i a fer passos decidits en aquest camí, per tal d’avançar 
cap a la reconciliació i aprofundir en el reconeixement mutu entre les diferents 
víctimes del conflicte.



La UGT i CCOO se senten plenament identificats amb els continguts i els objectius 
de la Declaració, i en aquest sentit, van ser presents ahir en l’acte de presentació, on
van expressar el seu suport.
Podeu llegir la Declaració institucional clicant aquí.

*Traducido por el Foro Social 

Apoyo a la declaración de la Junta de Portavoces del Parlament por la paz
en el País Vasco.

La UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya expresan su respaldo a la Declaración de la 
Junta de Portavoces del Parlament por la paz en el País Vasco

La UGT de Catalunya y CCOO de Catalunya han respaldado la Declaracio� n de la Junta de 
Portavoces del Parlament de Catalunya por la Paz en el Paí�s Vasco, que se aprobo�  ayer por los 
Grupos Parlamentarios de Junts per Catalunya, ERC, PSC, Catalunya En Comu�  Podem, y la CUP. 

La declaracio� n institucional avalada por la UGT y CCOO se plantea tras ma� s de cinco de�cadas 
de violencia y cuando en el Paí�s Vasco se inicia un horizonte de convivencia, de paz y de 
reconciliacio� n. Ante este nuevo escenario, Catalunya, que ha encabezado manifestaciones 
multitudinarias en contra de la violencia y que ha sufrido tambie�n la barbarie terrorista, ha 
querido manifestar su apoyo a la pluralidad del pueblo vasco en su camino hacia la 
consolidacio� n de una nueva etapa.  

La Declaracio� n recoge una defensa de los Derechos Humanos como eje central y u� nica 
referencia para la convivencia en el Paí�s Vasco, y tambie�n la construccio� n de una cultura de 
paz que siente las bases de la no repeticio� n. Tambie�n defiende los principios de verdad, 
justicia y reparacio� n de todas las ví�ctimas del terrorismo de ETA; y tambie�n de las dema�s 
expresiones de violencia que han ocurrido a lo largo de cincuenta an/ os de conflicto en el Paí�s 
Vasco. Con la Declaracio� n se propone promover la aplicacio� n de una polí�tica penitenciaria de 
acercamiento de los presos a prisiones pro�ximas a sus lugares de origen y de residencia de sus
familiares y personas cercanas; que ofrezca un trato humanitario a los presos que sufran 
enfermedades, tal como establecen la Legislacio� n europea y los esta�ndares de derechos 
humanos. Finalmente, la Declaracio� n exhorta a los presos a reconocer el dan/ o causado y a dar 
pasos decididos en ese camino, para avanzar hacia la reconciliacio� n y profundizar en el 
reconocimiento mutuo entre las diferentes ví�ctimas del conflicto. 

http://www.ugt-cat.net/subdominis/premsa/Declaracio%CC%81%20de%20Junta%20de%20Portaveus%20per%20la%20Pau%20al%20Pai%CC%81s%20Basc.pdf


La UGT y CCOO se sienten plenamente identificadas con los contenidos y los objetivos de la 
Declaracio� n, y, en este sentido, estuvieron presentes ayer en el acto de presentacio� n, donde 
expresaron su apoyo. 


