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Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears amb motiu del 

60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans 
 
 Dia 10 de desembre de 1948, l’Assemblea General de Nacions Unides va 
adoptar i proclamar la Declaració Universal dels Drets Humans. Amb aquest text els 
estats es varen comprometre a respectar i fer complir el conjunt de drets humans, 
civils, econòmics, política, socials i culturals proclamant així el dret a un nivell de 
vida digne per a tots els homes i les dones. 
 
 Tal com expressa el Preàmbul de la declaració, els estats varen signar el seu 
compromís de promoure el progrés social i elevar el nivell de vida dins un concepte 
més ampli de la llibertat i de treballar per l’adveniment d’un món on els éssers 
humans, deslliurats del temor i la misèria, puguin gaudir de la llibertat d’expressió i 
de creença. 
 
 D’acord amb l’esperit de la Declaració, tots els drets humans són universals, 
indispensables i interdependents, i cap no té prioritat sobre l’altre. Per tant, la 
comunitat internacional ha de tractar el conjunt de drets de manera global i de 
forma justa i equitativa, en peu d’igualtat i donant-los a tots el mateix pes. 
 
 Drets civils i drets socials són interdependents, per al ple gaudi del dret a la 
llibertat d’expressió és necessari promoure esforços a favor del dret a l’educació. 
De la mateixa manera, per al gaudi del dret a la vida és precís reforçar el dret a la 
salut, que permeti reduir la mortalitat infantil, les epidèmies i la malnutrició. 
 
 Tanmateix, malgrat la promesa de la Declaració Universal dels Drets 
Humans, la situació pel que fa a respecte efectiu als drets humans és lluny de ser 
la millor possible: només durant el 2007, 1.252 persones van ser executades pels 
seus estats respectius a 24 països diferents; es van documentar casos de tortura i 
maltractaments a més de 81 països, i a 45 països hi va haver presos i preses de 
consciència detinguts. A més, 854 milions de persones pateixen fam i 1.100 milions 
de persones, de les quals més de la meitat són dones, no veuen satisfet el seu dret 
a un habitatge digne. 
 
 Seixanta anys després, encara queda per complir la promesa d’uns drets 
humans universals i indivisibles per a totes les persones, que permetin fer efectiu el 
dret universal a un nivell de vida digne i l’ideal de l’ésser humà lliure. 
 
 Per això, en el 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, 
el Parlament de les Illes Balears es compromet a renovar el compromís amb els 
drets humans i a defensar la seva universalitat, indivisibilitat i interdependència, tal 
com figuren a la Declaració. 
 
 El Parlament de les Illes Balears es compromet, a més, a fer de la defensa 
dels drets humans una part del seu treball institucional. 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de 9 de desembre de 2008 


