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 El Parlament de les Illes Balears manifesta el següent:  
 
 Dia 10 de desembre del 1948 l’Assemblea General de les Nacions Unides va 
aprovar i proclamar la Declaració Universal dels Drets Humans. Avui, 53 anys 
després d’aquella declaració històrica, veiem com els 30 articles ens continuen 
interpel·lant, colpejant a totes les persones que creim en la seva actualitat i 
vigència. 
 
 És necessari en el moment que vivim plantejar i donar a llum un nou ordre 
mundial, no només contra el terrorisme, sinó sobretot en matèria de justícia en el 
que són les relacions nord-sud. El nostre primer món ha d’impulsar ja un canvi de 
categories a partir precisament dels greus esdeveniments que estan passant 
actualment. Creiem que és l’hora de repensar moltes de les coses que fan 
precisament referència directa als Drets Humans. No pot ser que ens presentin la 
guerra i la violència com a inevitables.  
 
 Per això avui expressam solemnement en aquesta cambra la nostra convicció 
que els Drets Humans, tan ben expressats en aquella declaració del 10 de 
desembre del 1948, tenen força i valor per canviar les persones, les societats i el 
nostre món, sempre que hi posem tots la voluntat i els mitjans necessaris per 
aconseguir-ho. 
 
 Volem que la nostra veu es pugui sentir arreu del món en aquests moments 
difícils que ens toca viure, precisament com una convicció profunda que tot això ha 
de millorar. Ramon Llull també va viure temps molt difícils, però ell, que bé 
coneixia les distintes cultures del seu temps, l’hebrea, la cristiana i la musulmana, 
va expressar en paraules senzilles una veritat que pareix dita per a avui: ‘La 
justícia porta la pau i les injúries duen la guerra’.  
 
 Per tot això, i amb l’esperit de la Declaració Universal dels Drets Humans, 
ens comprometem a treballar per aquest nou ordre mundial on totes les persones 
puguem experimentar la pau, la justícia i l’esperança en un món millor, que 
provenen del respecte als Drets Humans. 
 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de dia 11 de desembre de 2001 


