Parlament de les Illes Balears

Declaració institucional relativa al fenomen de la immigració
El Parlament de les Illes Balears, davant el protagonisme que està assolint el
fenomen de la immigració i els seus efectes sobre el conjunt de la societat illenca, i
atesa la necessitat d'afavorir un debat rigorós i responsable en relació amb aquest
tema, per part de les forces polítiques i agents socials de la nostra comunitat, vol
expressar la seva posició de manera inequívoca al voltant dels següents punts:
1. La immigració és un fenomen social que afecta de manera general el
conjunt de les societats occidentals avançades, en darrera instància, respon
a l'aspiració irrenunciable de les persones per cercar un futur millor i, en
conseqüència, és un dret de tots els éssers humans sense més limitacions
que les que fixa la legalitat vigent.
2. Les Illes Balears han rebut durant els darrers anys un important flux
migratori que, a diferència d'altres comunitats, té un important component
de ciutadans peninsulars i d'altres països de la Unió Europea. Aquest flux
immigratori és l'efecte i no la causa de la nostra dinàmica econòmica.
3. Les societats receptores d'immigrants, com és el cas de Balears, tenen
l'obligació d'establir mecanismes d'integració reals, efectius, respectuosos
amb la diversitat cultural o religiosa i que permetin que els immigrants
puguin formar part, de manera normalitzada, de la societat balear, entesa
com un cos social obert i plural. Aquesta integració només es pot fer des del
respecte escrupolós i irrenunciable al marc normatiu vigent i als principis que
inspiren el nostre ordenament jurídic.
4. És essencial que la defensa d'un model econòmic sostenible i de la pròpia
identitat no derivi cap a posicions xenòfobes que poden deteriorar greument
el clima de convivència necessari per al desenvolupament harmoniós de la
societat illenca. En aquest sentit, és obligació dels poders públics de la nostra
comunitat garantir, d'acord amb la legalitat vigent uns serveis de qualitat
educatius, sanitaris i socials per a tots els ciutadans i ciutadanes que viuen i
treballen a les Illes Balears, sense cap tipus de discriminació per raons de
raça, religió o cultura. De la mateixa manera, els nouvinguts han de
respectar la nostra cultura, els valors democràtics de la nostra societat, la
tolerància, la igualtat de sexes i, en general, els drets i llibertats fonamentals
continguts a la Constitució.
5. La comunitat balear, com a societat avançada, només pot créixer i
consolidar-se si adopta la generositat responsable com a element
diferenciador en relació amb altres sistemes, pensaments o credos polítics
fonamentats en l'explosió i l'egoisme social.
6. En conseqüència, els grups polítics representats en aquest Parlament de
les Illes Balears demanen als poders públics illencs que arbitrin solucions
realistes en relació amb el fenomen de la immigració, amb l'objectiu
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irrenunciable de facilitar la integració harmònica dels nouvinguts en la nostra
realitat social, cultural i lingüística, garantint en tot moment els seus legítims
drets com a ciutadans i exigint el compliment dels seus deures com a
membres que són de la nostra comunitat a tots els efectes.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de dia 17 d’octubre de 2002

