Parlament de les Illes Balears
Declaració institucional de suport a la missió dels soldats
de l’agrupació tàctica Baleares II a Kosovo
L’any 1999 el Consell de Seguretat de l’Organització de Nacions Unides, en
relació amb Kosovo, va aprovar la resolució número 1244 la qual, entre d’altres
extrems, preveia el següent:
“Establir un entorn segur de manera que els refugiats i les persones
desplaçades puguin retornar a les seves llars en condicions de seguretat, la
presència internacional civil pugui desenvolupar llurs activitats, es pugui restablir
una administració de transició i es pugui prestar ajuda humanitària”.
Aquesta missió va ser encomanada a una força militar multinacional amb la
qual l’Estat espanyol ha participat des del primer moment. Nou soldats espanyols hi
han perdut la vida, ara l’agrupació tàctica Baleares 2 amb dos-cents trenta homes i
dones de la guarnició de les Illes Balears es desplaça a Kosovo per fer el relleu als
efectius allà destacats. La seva partida està prevista per al dia 5 d’abril i la seva
missió durarà, aproximadament, quatre mesos. Aquesta missió, sota la cobertura
de les Nacions Unides, té com a objectiu protegir els drets dels ciutadans, garantir
la pau i l’estabilitat a una regió castigada pels conflictes.
El Parlament de les Illes Balears vol, amb aquesta declaració, transmetre a
tots els soldats que parteixen a Kosovo, als seus comandaments i a tots els
membres de la guarnició de les Illes Balears, el seu suport a la missió de pau que
allà tenen encomanada i fer extensiu aquest suport també a les seves famílies i als
seus amics. Estam segurs que la tasca d’aquests homes i dones serà decisiva per
assegurar el benestar i la protecció dels ciutadans de Kosovo que veuran en els
nostres soldats un referent de democràcia i de convivència.
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