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Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears relativa als atacs 
terroristes del grup extremista Boko Haram 

 
 
 El Parlament de les Illes Balears condemna enèrgicament els atacs terroristes 
perpetrats en els últims cinc anys pel grup extremista Boko Haram a Nigèria, que 
han causat centenars de morts i ferits i representen una amenaça a l'estabilitat i a 
la pau a Àfrica Occidental i Central.  
  
 El Parlament de les Illes Balears, en nom de tots els ciutadans, es vol sumar 
a la indignació mundial per aquest segrest i exigeix la immediata i incondicional 
posada en llibertat de les més de dues-centes nines segrestades el 14 d'abril i el 
passat 5 de maig per ser venudes com a esclaves, amb total negació del respecte 
per la seva dignitat humana i la privació del seu dret a viure la seva infantesa, el 
dret a la seva educació i al seu desenvolupament personal. 
 
 Aquests brutals actes constitueixen veritables crims de lesa humanitat i un 
atemptat als més elementals drets humans de les nines que, sent víctimes directes 
de la violència, sofreixen de manera intolerable les conseqüències d'una total falta 
de respecte per la infància i la dignitat que correspon a tot ésser humà pel fet de 
ser-ho. 
 
 El Parlament de les Illes Balears demana a la Unió Europea que prengui 
mesures en la defensa dels valors humans, la dignitat de la dona i la defensa dels 
drets dels menors, que en aquest cas s’han vist greument vulnerats.  
 
 Instem el Govern d’Espanya que continuï actuant en coordinació amb 
Nacions Unides i amb la Unió Europea, més enllà de les meres declaracions, i 
prossegueixi en la seva labor de suport al Govern nigerià, posant a la seva 
disposició els mitjans i els professionals per possibilitar la posada en llibertat i la 
tornada a les seves llars d'aquestes menors, víctimes de la barbàrie i la desraó. 
 
 Finalment, volem fer una crida al Govern d'Espanya, a la Unió Europea i a 
tota la comunitat internacional, per treballar de manera permanent i conjunta pel 
respecte cap a la dignitat de nines i dones de qualsevol lloc del món, per seguir 
activament la situació de les nines captives i per considerar mesures apropiades 
contra Boko Haram, i perquè no cessin en els seus esforços de cooperació en la 
lluita contra el terrorisme en aquesta regió d'Àfrica, que tantes víctimes innocents 
està causant. 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de 27 de maig de 2014 


