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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA CRISI DELS REFUGIATS  
A LES PORTES D’EUROPA 

 

 
 Han passat quatre mesos des de la primera declaració institucional que el 

Parlament de les Illes Balears va fer a favor de cercar una solució ràpida, eficaç i 
solidària a la crisi dels refugiats. Hem assistit a la mostra massiva de solidaritat de 
ciutadans de tots els països europeus davant les situacions que viuen milers de 

persones que volen entrar a Europa per refugiar-se de la guerra i la fam. S’han 
celebrat nombroses reunions i comunicacions per part dels grups polítics, dels 

governs europeus i de les organitzacions internacionals per trobar una solució al 
problema humanitari mentre la situació dels refugiats empitjora per les 
contundents mesures de seguretat i bloqueig que estan fent als països fronterers. 

 
 Més de 500.000 persones, majoritàriament sirians, han arribat en aquests 

últims mesos a la recerca de refugi i seguretat. Vénen sense res, desesperats per 
posar fora de perill els seus fills i familiars i han de fer front a innombrables 
dificultats. Infants i gent gran són les principals víctimes d’aquesta situació. 

 
 La solució que ha negociat la Unió Europea amb Turquia suposa un canvi 

radical en la gestió de la crisi dels refugiats que ha estat durament criticat per 
organitzacions no governamentals i per l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als 
refugiats. 

 
 La Unió Europea exposa que l’acord de tornar a Turquia tots els estrangers 

que arriben de forma il·legal a les costes gregues té cabuda la normativa europea 
sobre procediment d’asil. Aquesta normativa contempla la possibilitat de reenviar 
un sol·licitant d’asil al país on va rebre la primera protecció, però en aquesta crisi 

es tractaria de devolucions massives i, a més, en direcció a un país que cap 
organització internacional ni cap organització no governamental de drets humans 

no considera un tercer país segur, és a dir, un país capaç d’oferir protecció a les 
persones que ho sol·liciten. 

 
 Aquest acord arriba en un moment en què Turquia manté tancada la seva 
frontera amb Síria per a milers de sol·licitants sirians que fugen dels atacs a Alep. 

Human Rights Watch qualifica aquestes devolucions com a expulsions massives 
accelerades, i Amnistia Internacional lamenta que la Unió Europea pretengui 

subcontractar les seves obligacions en un tercer país, que a més no ofereix 
seguretat ni en drets humans ni en protecció de refugiats,  a canvi d’accelerar el 
procés d’adhesió a la Unió Europea. 

 
 En el seu moment la Comissió Europea va proposar a Espanya acollir 4.238 

refugiats i es va acceptar que fossin 1.300, però només n’han entrat 18 al país, 
caldria analitzar per quins motius hi ha aquest retard i quins obstacles es troben 
tant el Govern espanyol com els refugiats per fer aquesta redistribució. 

 
 El Parlament de les Illes Balears es reafirma que l’assistència als refugiats és 

una qüestió de drets humans i que aquests són competència de totes les 
institucions a tots els nivells.  
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 L’Estatut de les Illes Balears en aquest sentit assenyala a l’article 105 que els 
poders públics de les Illes Balears han de vetllar per fomentar la solidaritat, la 
tolerància, el respecte dels drets humans i la cooperació per al desenvolupament 

amb els països i les poblacions estructuralment menys desenvolupats amb la 
finalitat última d’eradicar la pobresa. 

 
 Per tot això el Parlament de les Illes Balears: 
 

 1r. Rebutja qualsevol acord de la Unió Europea amb Turquia que estableixi 
les expulsions col·lectives a territori turc o que no es faci després d’un expedient 

d’asil individualitzat amb totes les garanties jurídiques. 
 
 2n. Dóna suport a la declaració institucional acordada per unanimitat al 

Parlament per tal que el Govern espanyol defensi des de la Unió Europea una 
política solidària i respectuosa amb els drets humans en l’actual crisi de refugiats 

que afecta no només Europa, sinó tots els països de la Mediterrània Oriental arran 
de la guerra a Síria. 
 

 3r. Encoratja el Govern de les Illes Balears que organitzi, juntament amb el 
Fons Insulars de Cooperació, una acció conjunta amb les organitzacions balears de 

cooperació per ajudar les persones afectades, així com a donar ajudes a 
organitzacions i a les institucions que treballen a indrets on arriben persones 
refugiades. 

 
 4t. Proposa al Govern balear que creï un registre de persones, empreses 

privades, administracions públiques i entitats de Balears que estiguin disposades a 
ajudar a les persones refugiades quan arribin a les Illes.  
 

 
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra 

en sessió de dia 22 de març de 2016 
 



 

Parlament de les Illes Balears 
 

 

 


