Parlament de les Illes Balears
Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
sobre el Dia d’Àfrica
El 25 de maig de 1963 es reuniren a Addis Abeba 32 líders d’estats africans
independents per crear l’Organització de la Unitat Africana (OUA), a la qual succeí
l’any 2002 la Unió Africana (UA). Aquesta entitat té els objectius de promoure la
unitat i la solidaritat entre els estats africans, defensar la seva sobirania i integritat
territorial, eradicar totes les formes de colonialisme a Àfrica, promoure la
cooperació internacional, promoure i protegir els Drets Humans d’acord amb la
Carta Africana dels Drets Humans i dels Pobles i promoure la pau, la seguretat i
l’estabilitat en el continent. Per commemorar aquesta data històrica el 25 de maig
de cada any es celebra a nivell mundial el Dia d’Àfrica.
Amb aquest motiu, el Parlament de les Illes Balears vol recordar la difícil
situació en què viu aquest continent: més de 460 milions de persones, al voltant
del 50% de la població africana, tenen dificultats per alimentar-se, la qual cosa
genera èxodes massius de població cap a altres països i continents. L’augment dels
costos dels aliments, el cost excessiu de l’energia i els efectes del canvi climàtic fan
córrer el perill que molts dels resultats obtinguts ja per a Àfrica amb relació als
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni puguin veure’s compromesos de forma
seriosa. El nombre de persones que viuen en pobresa extrema podria augmentar,
segons previsions del Banc Mundial, en més de 100 milions, la gran majoria de les
quals viuria al Continent Africà. Els 27 països amb menor Índex de
Desenvolupament Humà (IDH) són africans. Uns 300 milions de persones africanes,
majoritàriament de zones rurals, no tenen accés a l’aigua potable ni als serveis
bàsics de sanejament. 313 milions de persones africanes no tenen els serveis
bàsics de sanejament. El 66 % de les persones del món afectades per la SIDA es
troben a l’Àfrica Subsahariana. Més 200.000 nins i nines són utilitzats com a
soldats, esclaus domèstics o dedicats a la prostitució. Molts de països africans
estan submergits en conflictes bèl·lics que en molts de casos estan fomentats per
la indústria armamentística dels països anomenats desenvolupats.
Al costat d’aquesta realitat dramàtica, el Parlament de les Illes Balears
recorda que hi ha una altra Àfrica d’esplendor, de naturalesa, de sostenibilitat,
d’èxits i talents autòctons, de cultura pròpia i de saviesa i d’un potencial enorme de
desenvolupament gràcies a la seva immensa riquesa en recursos naturals.
El Parlament de les Illes Balears, com a reconeixement del que ha significat i
significa Àfrica per a la Humanitat, i com a reconeixement de la riquesa que a
diferents nivells comporta la presència a les nostres Illes de nombrosa població
d’origen africà, que s’eleva actualment a 36.827 persones amb permís de
residència, reitera el compromís de cooperació amb Àfrica per garantir uns vincles
de cada vegada més solidaris amb els pobles africans.
El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva voluntat decidida de mirar
Àfrica amb uns altres ulls, amb solidaritat i amb el convenciment que una altra
Àfrica és possible.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de 25 de maig de 2010

