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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LES PERSONES REFUGIADES 

 
 
Estam assistint a una situació sense precedents, davant la qual és necessari que la 
comunitat internacional prengui mesures urgents de manera immediata i que actuï 
en conseqüència. 
 
A principis de 2016, per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial, el 
nombre de persones desplaçades de les seves llars com a conseqüència dels 
conflictes, la persecució i les violacions de drets humans en els seus països d’origen 
ha superat la xifra dels 65 milions, segons dades d’ACNUR. 
 
Una xifra que es veuria incrementada si hi sumàssim els milers de persones que 
s’han vist obligades a desplaçar-se per desastres naturals o per la seva situació de 
pobresa. 
 
Aquesta situació deixa palesa la incapacitat de la comunitat internacional per 
prevenir i resoldre conflictes i situacions d’emergència humanitària, així com la 
manca de voluntat política per acomplir les obligacions internacionals en matèria de 
drets humans i protecció internacional. 
 
El passat 22 de setembre es va complir un any des que els líders de la Unió 
Europea acordaren un mecanisme de reubicació d’emergència per compartir la 
responsabilitat d’aquells demandants d’asil. Malgrat l’acord, milers de persones 
continuen atrapades en camps de refugiats en condicions deplorables. 
 
Europa ha de resoldre de manera urgent aquesta crisi humanitària, compartint 
equitativament la responsabilitat d’un nombre de  persones refugiades relativament 
petit. 
 
Pel que fa a la responsabilitat de l’Estat espanyol, les xifres parlen per si mateixes: 
segons dades del Ministeri de l’Interior de 26 d’octubre, s´han reubicat des de 
Grècia únicament 398 persones, enfront de les 1.756 reubicades per França. Sols 
289 persones han estat reassentades, una xifra molt llunyana de les 17.337 que el 
Govern de l’Estat es va comprometre a acollir, bé per la via de la reubicació, bé per 
la via del reassentament. 
 
Per tot l´exposat el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a:  

• Agilitar de manera significativa el procés de trasllat de persones refugiades. 
• Acomplir dins el termini previst els compromisos d’acollir 17.337 persones, 

segons l’acordat amb la UE. 
• Acollir dignament les persones reubicades, reassentades o aquelles que 

arribin per una altra via alternativa. 
 
 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra 
en sessió de dia 14 de desembre de 2016 


