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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA EL RACISME I LA XENOFÒBIA 

 

 
 Avui som testimonis d’un increment de la intolerància, les opinions racistes i 

la violència impulsada per l’odi. En aquests temps tumultuosos hem de defensar els 
drets i la dignitat de tots, la diversitat i el pluralisme. 
 

 Aquestes són algunes de les frases que podríem destacar el missatge del 
secretari general de Nacions Unides el Dia Internacional de l’eliminació de la 

discriminació racial, celebrat el 21 de març de 2016. El tema elegit aquest any va 
ser: desafiaments i assoliments de la declaració i programa d’acció de Durban, 
quinze anys després. 

 
 Aquesta declaració i aquest programa d’acció varen ser aprovats a la 

Conferència mundial de Nacions Unides contra el racisme, la discriminació racial, la 
xenofòbia i les formes connexes d’intolerància, celebrada l’agost del 2001. 
 

 Un dels punts de la declaració afirma que “Així mateix tots els pobles i 
individus constitueixen una única família humana rica en la seva diversitat, han 

contribuït al progrés de les civilitzacions i les cultures i constitueixen patrimoni 
comú de la humanitat. La preservació i el foment de la tolerància, el pluralisme i el 
respecte de la diversitat poden produir societats més obertes”. 

 
 El programa d’acció insta els estats membres, entre altres punts, a aplicar 

mesures concretes que abastin la comunitat d’acollida i els immigrants per 
fomentar el respecte a la diversitat cultural, promoure un tracte equitatiu dels 
immigrants i desenvolupar programes segons procedeixi que facilitin la seva 

integració a la vida social, cultural, política i econòmica. 
 

 Per la nostra part, les Illes Balears sempre han estat un comunitat oberta, 
som una comunitat plural i d’acollida on fem que ningú no se senti estranger. 

Tenim una cultura i una llengua pròpies que hem d’utilitzar com a element 
integrador, en cap cas d’exclusió. 
 

 L’acollida es practica dia a dia als nostres carrers, als nostres centres de 
treball, en les institucions sense excloure ningú perquè ningú no sobra i perquè tots 

contribuïm a seguir fent de les Illes Balears una comunitat política que progressa. 
  
 A les nostres illes no ha de tenir lloc cap comportament que inciti a fomentar 

el racisme o la xenofòbia. Hem de fomentar la convivència, tolerància i al concòrdia 
que són les que conviden a entendre i no a excloure. 

  
 Per tot això, el Parlament de les Illes Balears: 
 

 Primer. Rebutja qualsevol acte o manifestació racista o xenòfoba o que inciti 
al racisme o a la xenofòbia. 
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 Segon. Insta el Govern de les Illes Balears a promoure campanyes i 

programes de sensibilització cap a la convivència i la tolerància i de lluita contra 
qualsevol tipus de discriminació per raó d’origen.  
 

 
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  

en sessió de dia 7 de juny de 2016 


