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Títol de la iniciativa :
IMPULS DE MESURES PER A LLUITAR CONTRA EL RACISME I LA XENOFÒBIA.
Contingut de la iniciativa :
La xenofòbia i el racisme continuen sent la gran pandèmia de la Humanitat, aquesta greu malaltia
ataca directament als fonaments sobre les quals es construeixen els Estats democràtics, afecta a
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la dignitat de les persones i perjudica greument la convivència, la pau social, el respecte i la
tolerància entre ciutadans i ciutadanes.

L'Espanya del segle XXI necessita continuar evolucionant i avançant dins del marc democràtic
perquè el progrés d'una societat depèn del talent dels homes i de les dones sense importar el seu
lloc de naixement, el color de la seva pell, les seves creences o la persona a la qual estimin, per la
qual cosa, la protecció dels Drets Humans i la dignitat de les persones es constitueixen com els
elements clau sobre els quals continuar enfortint el nostre sistema jurídic.
El propi text constitucional, la Constitució Espanyola de 1978 així ho demostra quan configura el
dret a la igualtat i no discriminació (art. 14 CE) com les bases per al gaudi i l'exercici de la resta
dels nostres Drets Fonamentals recollits en el títol I de la Constitució sota la rúbrica «Drets i
deures fonamentals» i en l'article 10 especifica en el seu apartat 1r que «La dignitat de la persona,
els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte
a la llei i als drets dels altres són fonament de l'ordre polític i de la pau social «i en l'apartat 2n del
mateix article, estableix que «Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la
Constitució reconeix s'interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i
els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificats per Espanya».
En la Declaració Universal de Drets Humans de 10 de desembre de 1948, s'articula que«tots els
éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets O», i s'estableix que: «tota persona té els
drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe,
idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra índole, origen nacional o social, posició
econòmica, naixement o qualsevol altra condició» (articles 1 i 2) i en el Protocol núm. 12 del
Convenio Europea per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals de 4 de
novembre de 1950 estableix en el seu article 1.1 que «el gaudi de tots els drets reconeguts per la
Llei han de ser assegurats sense cap discriminació, en particular per raons de sexe, raça, color,
llengua, religió, opinions polítiques o d'un altre caràcter, origen nacional o social, pertinença a una
minoria nacional, fortuna, naixement o qualsevol altra situació».
En relació amb el patrimoni comunitari, cal esmentar La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió
Europea de 12 de desembre de 2007 que dedica el seu primer article a proclamar que: «La
dignitat humana és inviolable. Serà respectada i protegida», mentre que el principi d'igualtat
davant la Llei és reconegut en l'article 20, per a continuar declarant en l'article 21.1 que «es
prohibeix tota discriminació, i en particular l'exercida per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics o
socials, característiques genètiques, llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o de
qualsevol altre tipus, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o
orientació sexual» asícomo, diverses Directives: la Directiva 2000/43/CE del Consell, de 29 de
juny de 2000, relativa a laaplicación del principi d'igualtat de tracte de les persones
independentment del seu origen racial oétnico, la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de
novembre de 2000, relativa a l'establiment d'un marc general per a la igualtat de tracte en
l'ocupació i l'ocupació i la Decisió Marc 2008/913/JAI del Consell de 28 de novembre de 2008,
relativa a la lluita contra determinades formes i manifestacions de racisme i xenofòbia mitjançant
el Dret penal.
En matèria de dret penal hi ha hagut avanços després de la reforma del Codi Penal per la Llei
Orgànica 1/2015, que en la nova redacció de l'article 510 dóna una major protecció penal a
conductes racistes, xenòfobes, homòfobes, discriminació per raó d'ideologia, religió, creences,
situació familiar, pertinença a una ètnia o raça, o nació, per raó de sexe, orientació sexual,
malaltia o discapacitat, transformant els comportaments de discurs d'odi en figures punibles i per
tant, constituents de delicte.
La constitució de diversos organismes públics dins de l'Administració General de l'Estat com:
— el Fòrum per a la Integració Social dels Immigrants (Reial decret 490/1995, de 7 d'abril) la
finalitat del qual és promoure la participació i integració social d'aquests en la societat espanyola.
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— el Consell per a la Promoció de la Igualtat de Tracte i no Discriminació de les Persones per
l'Origen Racial o Ètnic, (article 33 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals i

Administratives i de l'Ordre social) que impulsa el compliment de la Directiva 2000/43/CE,
anteriorment esmentada.
— l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia (article 71 de la EL 4/2000, d'11 de gener
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social) que, entre les seves
funcions es troba la recopilació i anàlisi d'informació sobre racisme i xenofòbia (Reial decret
903/2018, de 20 de juliol).
— el Consell Estatal del Poble Gitano, (Reial decret 891/2005, de 22 de juliol) òrgan col·legiat i
consultiu, que formalitza la participació i col·laboració de les organitzacions relacionades amb la
població gitana en l'àrea de benestar social.
— l'Oficina Nacional de lluita contra els delictes d'odi (Instrucció núm. 1/2018, de la Secretaria
d'Estat de seguretat, per la qual es crea l'Oficina nacional de lluita contra els delictes d'odi, Reial
decret 770/2017, de 28 de juliol).
També, la constitució de diversos organismes públics dins de l'Administració de la Comunitat
Autònoma:
— consell Assessor per a les Persones Immigrants de les Illes Balears.
— comitè d’Avaluació de Necessitats Socials.
— consell de Serveis Socials de les Illes Balears.
Ens mostren un espai institucional sobre el qual es treballa constantment per al foment, la garantia
dels Drets Humans a través de projectes, estudis, canalització de denúncies relacionades amb la
discriminació, el racisme i la xenofòbia i, que ens revelen des de l'existència d'obstacles i de
desigualtats en el nostre sistema d'ensenyament, en el mercat laboral i en l'accés a l'habitatge fins
a l'existència de missatges d'odi, com els que hem viscut en aquest primer semestre del 2020, a
causa de la pandèmia per la COVID-19, i que ens llança desgraciadament apel·latius racistes com
el «Kung Flu», «virus de Wu Han» o «grip xinesa», actituds racistes cap a ciutadans xinesos, cap
a la comunitat gitana al nostre país, i en la resta dels països del món.
La pobresa i l'exclusió social són riscos i reptes que s'han d'abordar dins de les institucions i
resulta imprescindible continuar treballant en un enfocament més sòlid i coherent que garanteixi:
— l'èxit de la cohesió social, clau per al benestar futur i prosperitat;
— el foment de la cultura de pau i
— l'impuls de la diversitat cultural.
Sent aquests tres factors determinants els que han de guiar les nostres polítiques amb la finalitat
d'integrar-los en la nostra societat, ja que l'actualitat i realitat del nostre territori, demostra que
vivim en una Comunitat Autònoma i a un País multicultural i divers com sempre ho va ser i ho
serà.
L’informe Anual de les Illes Balears 2020 de l’Oficina Balear d’Infància i Família ens adverteix de
la necessitat de combatre la xenofobia i ens encoratja a no tornar enrere en el paradigme dels
Drets Humans i els Drets de la infància.
Per tant, la lluita contra el racisme i la xenofòbia ha de continuar avançant mitjançant un gran
consens per part de tots els actors implicats perquè l'únic propòsit d'aquesta lluita és la
consecució d'una societat més justa, igualitària i inclusiva.
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Per tot això, els grups parlamentaris sotasignats presentam la següent PROPOSICIÓ NO
DE LLEI
1.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat, de manera coordinada amb
el Govern de les Illes Balears i els consells insulars a reforçar mesures per a lluitar
contra el racisme i la xenofòbia, així com actuacions que promoguin la cohesió social i
la igualtat de tracte mitjançant:

1.1. L’impuls de les funcions i capacitats de l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia
(OBERAXE).
1.2. La major visibilització de la diversitat ètnica, racial i cultural, existent a Espanya, amb especial
atenció a l'àmbit laboral, educatiu i cultural, posant en valor que l'aportació que la convivència
d'identitats i cultures diverses suposa un enriquiment social, i potenciant que serveixi com a nexe
d'unió, en lloc d'excusa per a la confrontació entre membres de la mateixa societat.
1.3. La promoció de campanyes de sensibilització i formació dirigides al foment de la solidaritat,
cohesió social i en contra de la proliferació dels discursos xenòfobs i racistes.
1.4. Accions i iniciatives que, vagin dirigides especialment a col·lectius que sofreixin
discriminacions múltiples.
1.5. Accions i iniciatives que vagin dirigides a col·lectius amb major risc d'exclusió social i amb
especial atenció, a dones refugiades i migrants i a menors no acompanyats.»
1.6. a Incloure urgentment l’anàlisis de l’impate sobre la igualtat racial en tots els processos de
presa de desicions a nivell institucional amb l’objectiu de promoure un anàlisis sistemàtic
encaminat a identificar els elements discriminatoris i causants de deigualtat en els processos de
presa de desicions.

Beatriu GAMUNDÍ I MOLINA

Cristina MAYOR I ABAD
Assabentament grup,
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Assabentament grup,
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