Parlament de les Illes Balears

Declaració institucional amb motiu del
Dia internacional contra el racisme
La declaració universal de Drets Humans, adoptada i proclamada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides, a la Resolució 217A, el 10 de desembre
de 1948, va consagrar el principi universal dels Drets Humans. En els seus articles
1 i 2 manifesta:
‘Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i,
dotats com estan de raó i consciència, han de comportar-se fraternalment els
uns amb els altres.
Tota persona té els drets i les llibertats proclamats en aquesta
declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió
política o de qualsevol altra índole, origen nacional o social, posició
econòmica, naixement o qualsevol altra condició’.
Tots els éssers humans neixen iguals en dignitats i drets. Tota doctrina de
superioritat racial és, per tant, científicament falsa, moralment condemnable,
socialment injusta i perillosa i no té cap justificació, segons les conferències
internacionals 1 i 2, la Conferència regional de Teheran, la conferència regional
d’Estrasburg de les Nacions Unides.
Durant molt de temps la diversitat s’ha pres com una amenaça i no com un
do, i això ha expressat sovint el menyspreu i el conflicte racial amb l’exclusió, la
discriminació i la intolerància. Hem de reorientar el nostre enteniment, trobar en
diversitat de races i cultures la possibilitat d’enriquir-nos mútuament i comprendre
que és l’intercanvi entre les grans cultures i tradicions allò que propiciarà un segle
XXI de tolerància i pau.
Resolts sense cap reserva a redoblar esforços per combatre el racisme, la
discriminació racial, la xenofòbia i les formes connexes d’intolerància, donant a
aquesta lluita l’atenció prioritària que mereix; decidits a fer del segle XXI el segle
dels drets humans i el gaudi de l’autèntica igualtat d’oportunitats i de tracte de
totes les persones; units en un compromís i renovada voluntat política, el
Parlament de les Illes Balears, per unanimitat de tots els grups polítics, adopta els
següents acords i compromisos:
Desenvolupar l’activitat institucional i social tenint sempre presents els drets
universals inherents a les persones, indistintament de la raça, color, nacionalitat,
ètnia o llinatge.
Promoure a l’àmbit de la seva actuació una cultura basada en la tolerància, la
igualtat de les persones, l’intercanvi de cultures i tradicions de les distintes races,
ètnies, nacionalitats i pobles.
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Incentivar plans d’igualtat i contra la discriminació a totes les persones
dependents de l’àmbit de la representació institucional que ostenten, sigui quin
sigui el seu origen, raça, confessió religiosa o ètnia.
Lluitar contra l’exclusió social i la marginació, en particular garantint la
igualtat d’accés a l’educació, la sanitat, la cultura, l’ocupació i l’habitatge a totes les
persones que visquin a Espanya.
Fomentar una cultura basada en la tolerància, el respecte de la diversitat
racial, ètnica, cultural i lingüística de totes les persones, i de la promoció i protecció
dels valors democràtics, que són fonamentals per aturar l’avanç del racisme, la
discriminació racial i la xenofòbia.
Saludar els treballs preparatoris de la Conferència Mundial contra el racisme
organitzada per les Nacions Unides a celebrar a Durban, Sud-Àfrica, dels dies 31
d’agost al 7 de setembre.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de dia 20 de març de 2001

