Parlament de les Illes Balears

Declaració institucional amb motiu del Dia oficial
de la memòria de l'Holocaust i la prevenció
dels crims contra la humanitat
Atès que per ordre del Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació 4150,
de dia 15 de desembre, es publica l’acord del Consell de Ministres de 10 de
desembre del mateix any, mitjançant el qual s’estableix la data de dia 27 de gener
com a Dia oficial de la memòria de l’Holocaust i la prevenció dels crims contra la
humanitat, amb efectes comptadors a partir del 27 de gener de 2005.
Atès que el mateix acord preveu de promoure, “en les instàncies adients de
l’àmbit públic i privat les diverses activitats que hagin de donar contingut a la
celebració d’aquest dia oficial”;
Atès que el 27 de gener ja ha estat elegit per una majoria de països
europeus per a aquesta celebració, perquè en aquesta data es commemora
l’alliberament del camp d’extermini d’Auschwitz (Polònia), el qual segons es recull
en el text de l’ordre esmentada, “resum i comporta els horrors de la persecució i
l’extermini dels jueus d’Europa, juntament amb altres col·lectius a mans dels
nazis”;
El Parlament de les Illes Balears formula unànimement la següent declaració:
1. Que celebra l’adopció de l’acord mitjançant el qual s’estableix la data de
dia 27 de gener com a Dia oficial de la memòria de l’Holocaust i la prevenció dels
crims contra la humanitat, símbol del compromís individual i col·lectiu de no oblidar
mai un crim sense precedents en la història de la Humanitat.
2. Que se suma a totes quantes activitats es promoguin per donar contingut
a la celebració d’aquest Dia Oficial.
3. Que fa vots perquè la Humanitat no protagonitzi ni pateixi alhora, cap
altre episodi tan tràgic i aclaparador que atempti contra la dignitat de les persones i
esdevengui un crim contra si mateixa.
4. Que es referma a la defensa que cap ésser humà no ha de ser perseguit ni
marginat per causa de la seva ètnia, el seu origen, el seu sexe, la seva edat, la
seva religió, la seva ideologia o opinió, o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.
5. Que assumeix, com a primera institució representativa de les Illes Balears
i en l’exercici de les funcions que té encomanades, el compromís de vetllar pel
respecte col·lectiu de la dignitat humana i de manifestar-se amb fermesa davant
actuacions i actituds que hi atemptin.
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Aquesta declaració es trametrà al Govern de les Illes Balears, al Govern
d’Espanya, al Congrés dels Diputats, al Senat i als parlaments, corts i assemblees
de les altres comunitats autònomes.
A la seu del Parlament, a 25 de gener del 2005.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de dia 1 de febrer de 2005

