Parlament de les Illes Balears

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS RELATIVA
AL 30 ANIVERSARI DE L’ACOLLIDA DE FAMÍLIES BOSNIANES A LES ILLES
BALEARS
La regió dels Balcans ha estat identificada com un territori complex on, històricament, s'han
esdevingut una diversitat de conflictes. Malauradament, aquesta és la realitat que es va
imposar a partir de l'estiu de 1991 quan es varen iniciar un seguit d'enfrontaments que al
llarg de quasi deu anys van recórrer Eslovènia, Croàcia, Bòsnia i Herzegovina, i Kosovo, i que
en la pràctica suposaren la dissolució de l'antiga Iugoslàvia.
Si més no, molt possiblement la guerra de Bòsnia i Herzegovina fou el conflicte més difícil de
gestionar i el que va requerir més temps per avançar cap a la seva resolució, d'acord amb
els seus múltiples vessants; en conseqüència, també fou el que es va prolongar durant un
període de temps més ampli, des de l'abril de 1992 i fins a les acaballes de 1995.
Al llarg d’aquest període es produïren els episodis més sagnants i cruents que es recorden
del conflicte amb la constatació de fets que demostraven clarament l’exigu respecte pels drets
humans, l'aposta per la neteja ètnica i l’ús indiscriminat de la força, especialment en el marc
del setge de la ciutat de Sarajevo o davant la massacre produïda a Srebrenica.
De fet, tot aquest conjunt dels esdeveniments van posar en entredit el paper de la comunitat
internacional, tant de les Nacions Unides com de la Unió Europea i la seva incapacitat per
intervenir davant de les hostilitats que estaven succeint. Si bé és cert que, de qualque
manera, aquesta situació es va veure compensada per l'acció humanitària impulsada per les
organitzacions no governamentals -les ONG- i l'aposta solidària d'una ciutadania que
observava, perplexa, les imatges d'aquell enfrontament.
D’aquesta manera, a més de les actuacions de caire humanitari que es van portar a terme
sobre el propi territori, fruit del mandat exercit pels Cascs Blaus o per les pròpies ONG, també
es va produir una aposta decidida per l’acollida de refugiats procedents de Bòsnia i
Herzegovina i així, entre els anys 1992 i 1994, Espanya va rebre prop de 2.500 persones
desplaçades.
Per altra banda, l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats -ACNUR- va
gestionar un contingent proper al milenar de refugiats mentre que un ample ventall d’ONG
varen organitzar els seus programes de trasllat que, fonamentalment, van permetre l'arribada
de diferents nuclis familiars provinents de Sarajevo i el seu agrupament al nostre país.
Certament, es va originar un ampli moviment solidari per part de la ciutadania entorn a
l’acollida dels refugiats bosnians; un moviment que s'ha reproduït de la mateixa manera
davant la invasió de Rússia sobre Ucraïna, i que ha derivat en un nou conflicte armat que ens
ha tornat a derivar imatges dramàtiques molt semblants a les viscudes als Balcans.
En aquest sentit, les Illes Balears ni ara, ni en aquell moment no es varen mostrar indiferents
i, com és sabut, el 3 de desembre de 1992 va arribar a Mallorca un vol procedent de Budapest
amb més de 200 persones procedents de Bòsnia i Herzegovina de les quals 32 foren rebudes
al municipi de Sóller, 21 es traslladaren a Maó i la resta continuà el seu viatge a altres indrets
de la península.
Inicialment, la majoria de bosnians que van arribar a la nostra comunitat autònoma foren
dones i nins, però gràcies a la tasca desenvolupada per la Creu Roja per afavorir els
agrupaments familiars la comunitat de refugiats ubicats a Sóller es va ampliar fins a prop de
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60. D'aquesta manera, gràcies a la resposta, al compromís i a la implicació de la ciutadania
de les Illes Balears totes aquestes famílies varen disposar d'una nova oportunitat per
reconduir les seves vides lluny dels horrors produïts per la guerra. De fet, una vegada
finalitzat el conflicte a Bòsnia i Herzegovina pràcticament totes elles varen decidir quedar al
municipi i només set varen optar per tornar al seu país d'origen.
Així doncs, al llarg de 2022 es commemorarà tant el 30 aniversari de l'inici de les hostilitats
en aquest país balcànic com l'arribada dels primers refugiats al nostre territori, que ara també
és el seu, gràcies a la resposta solidària que va recórrer els carrers de Sóller i de Maó.
Per aquest motiu, el Ple del Parlament de les Illes Balears aprova la següent declaració
institucional:
1r. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig als fets succeïts a la regió
dels Balcans entre 1991 i 1999; així com pel que fa a tots els episodis del conflicte on
va quedar palesa la manca de respecte cap als drets humans i el genocidi contra la
població d'aquests territoris.
2n. El Parlament de les Illes Balears constata totes aquelles actuacions de caire solidari
que es van portar a terme durant el conflicte i que, entre d'altres, varen permetre
acollir prop de 2.500 refugiats bosnians al conjunt de l'Estat i a una seixantena a la
nostra comunitat autònoma, gràcies al compromís de la ciutadania i a la col·laboració,
implicació i participació de diferents ONG.
3r. El Parlament de les Illes Balears aposta, mitjançant l'aprovació d'aquesta declaració
institucional, per la difusió dels esdeveniments succeïts a les guerres dels Balcans amb
l'objectiu que el seu record permeti que no es tornin a repetir els fets que varen succeir
mai més i, en qualsevol cas, rebutja la situació esdevinguda com a conseqüència de
la inversió de Rússia sobre Ucraïna.
4t. El Parlament de les Illes Balears manifesta, trenta anys després de l'inici de les
guerres dels Balcans, el seu compromís amb la pau i amb l’aposta pel diàleg i la
mediació davant qualsevol tipus de conflicte per evitar que pugui esdevenir en un
enfrontament bèl·lic.

Aprovada per assentiment a la sessió plenària
de dia 26 d’abril de 2022

