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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO
O grupo parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda (EU-ANOVA), por medio
dos seus deputados Xabier Ron Fernández, Xosé Manuel Beiras Torrado, Antón
Sánchez García, Ramón Vázquez Díaz, Juan Manuel Fajardo Recouso e a deputada Eva
Solla Fernández, ao abeiro do recollido no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á
elaboración dun plan galego de dereitos humanos.

Exposición de motivos
A conferencia sobre Dereitos Humanos celebrada en Viena en 1993 recolleu na súa
declaración final e no seu plan de acción a recomendación aos Estados para elaborar
plans de acción que promovan e protexan os dereitos humanos. Preto de se cumprir o
septuaxésimo aniversario da Declaración Universal de Dereitos Humanos das Nacións
Unidas, aprobado ao abeiro da derrota inflixida á barbarie nazifascista, abondan as
vulneracións e incumprimentos desa norma universal.
As políticas de recortes e privatizacións executadas nestes anos de crise-estafa polos
gobernos obedientes á troika exacerbaron as carencias respecto ao efectivo
cumprimento dos dereitos humanos no noso país, onde o goberno da Xunta tentou
ser o alumno avanzado das políticas austericidas con dramáticas consecuencias para a
nosa cidadanía.
No reino de España contamos cun precedente, ben que insuficiente e orfo de
continuidade, como é o Plan de Dereitos Humanos, aprobado en decembro de 2008.
Diversas avaliacións críticas indican que dito plan adoeceu de concreción, porque as
172 previstas xa estaban en marcha ou xa remataran a súa acción no momento da
aprobación do devandito plan. Son numerosas as eivas que podemos enunciar:

-

non contou con indicadores axeitados quen de permitir unha avaliación
crítica;

-

non estableceu un enlace coherente entre as medidas que o integraban;

-

mantivo zonas de opacidade, caso das moi heteróxeneas fichas de
seguimento, que non eran públicas, ou de informacións adicionais de difícil
rastreo;

-

plan feito de costas a demasiadas entidades e asociacións que loitaban e
seguen a loitar pola efectiva vixencia da declaración de dereitos.

A radical insuficiencia que nesta materia fundamental presenta hoxendía o Estado
español, e por extensión Galicia, pode apreciarse na recomendación emitida polo
Comité de Dereitos Humanos da Nacións Unidas, en xullo do 2015, relativa a demandar
un novo plan de dereitos humanos para, desta maneira, tratar de xeito efectivo as
cuestións relevantes que formulan a sociedade civil, o propio Comité e outros
organismos de defensa dos dereitos humanos, e para garantir que o plan dispoña de
recursos humanos e materiais suficientes para se aplicar de xeito efectivo, ademais de
dispoñer de mecanismos de control e vixilancia, así como de rendición de contas.
Para superar estas eivas e para enfrontar a práctica cotiá de vulneración dos dereitos
humanos no noso país, cómpre dar un impulso político dende a Xunta de Galicia e, xa
que logo, elaborar un plan nacional de dereitos humanos que achegue recursos e
coordinación para garantir un país máis xusto e mellores condicións de vida para a a
nosa cidadanía.
Un plan galego para a promoción e protección dos dereitos humanos que siga as
recomendacións das Nacións Unidas ao respecto.
E elo, porque Galicia presenta numerosos indicativos en materia de paro e protección
social, en baixos salarios e traballadores e traballadoras pobres, en pobreza e exclusión
social, en particular de pobreza infantil, na feble integración socioeconómica de
diversos colectivos, caso das persoas migrantes, etc., que requiren dunha acción
política firme para seren resoltas e polo tanto para afirmar de xeito real a vixencia do
catálogo de dereitos humanos, condición necesaria para que as persoas – con
independencia do súa situación administrativa – dispoñan de condicións materiais de
vida digna. Procurar condicións de vida digna que supón, en resumo, a causa final da
lexitimidade da acción pública, e que debería atender ás verbas escritas no discurso
poético do “O xardín das rosas” de Gulistán Saadi, cando interpela a aqueles que non
senten o sufrimento da humanidade para dicirlles que non merecen ser chamados
humanos.

Non hai moito, a Xunta de Galicia puxo en marcha a A Estratexia de Inclusión Social de
Galicia 2014-2020, que “constitúe un novo e reforzado marco integrado de
intervencións orientadas a responder de xeito efectivo e coordinado ás situacións
persoais e familiares de vulnerabilidade, pobreza e exclusión social, e procurar os
apoios precisos para que as súas persoas destinatarias acaden a súa inclusión social e
laboral.” Resulta evidente que os Dereitos Humanos se elevan por riba da visión
“precarizada e empobrecida” en que nos mergulla o discurso caritativo, para
adentrármonos no discurso dos Dereitos Humanos.
O Plan de Dereitos Humanos de Galicia debe incorporar, polo tanto, a visión da
inclusión social coma un dos seus piares estruturais, mais debe ir máis aló e definir,
desde unha óptica transversal a acción política de todas as diferentes áreas temáticas
das distintas administracións públicas galegas. e implicar a coordinación efectiva de
todas elas. E, igualmente importante, poñer en marcha os mecanismos de verificación
e control dos compromisos que se deben gardar en materia de dereitos humanos e,
neste sentido, desde AGE queremos incidir na importancia de que ese Plan se estableza
a través de verdadeiros mecanismos de participación cidadá de todos os axentes
políticos e sociais implicados.
En atención ao sinalado, o grupo parlamentario da AGE presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
-

O Parlamento Galego insta á Xunta a poñer en marcha os mecanismos de
participación necesarios para que, mediante o diálogo crítico, se defina un Plan
Galego de Dereitos Humanos.

En Compostela, a 8 de marzo do 2016, día internacional da Muller Traballadora
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