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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos anos véñense repetindo as denuncias, multas, procesos e condenas
ao abeiro das modificacións do código penal e a lei mordaza, co obxecto de sancionar
pola vía administrativa e penal actuacións que se poden enmarcar no exercicio de
dereitos fundamentais como o de manifestación, folga, reunión, expresión, etc.
Estas sancións e condenas teñen como resultado o amedrentamento, a coacción,
a asfixia do exercicio dos dereitos democráticos. Trátase dunha escalada regresiva e
represiva que está dando lugar a numerosas condenas ao Estado español por parte do
Tribunal Europeo dos Dereitos Humanos.
O 4 de decembro do 2017, a Audiencia Nacional condenou -coa máxima pena
pedida pola fiscalía- a 12 integrantes do colectivo musical La Insurgencia pol suposta
comisión dun delito de enaltecemento do terrorismo. Cada integrante do colectivo foi
condenado a 2 anos e un día de prisión, 4.800 euros de multa e 8 anos e un día de
inhabilitación para exercer cargo público.
Cómpre ter en conta que a sentenza fala dun risco “abstracto”, contradicindo a
doutrina da Directiva Europea sobre enaltecemento, que indica que debe existir un
1

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

“risco certo e concreto” para a convivencia pacífica na sociedade, que é o ben xurídico a
protexer. Asemade, tamén vai en contra da xurisprudencia do Tribunal Europeo de
Dereitos Humanos, que establece que hai que ter en conta o contexto no que se
producen as mensaxes, e se se trata dun escenario de violencia xeneralizada.
Máis alá destas consideracións a respecto do marco xurídico europeo e
internacional, os delitos de enaltecemento do terrorismo e incitación ao odio estanse
convertendo na coartada perfecta para perseguir xudicialmente a artistas e grupos
musicais. A idea de fondo é coartar a liberdade de creación, de expresión e de crítica;
perseguir a discrepancia política e social, e fomentar a censura e a autocensura.
É indubidábel que tanto no caso da Insurgencia como de artistas como Valtonyc
ou Pablo Hasel estamos ante letras subversivas e provocadoras, de denuncia social e de
crítica do sistema político. Mais precisamente son a tolerancia, o pluralismo e o dereito
á discrepancia os dereitos que distinguen unha democracia. Cando se limitan e se
perseguen estes dereitos fundamentais, en lugar de avanzar retrocedemos.
O mesmo acontece no caso dos expedientes administrativos e multas por
aplicación da Lei de seguridade cidadá, coñecida como “Lei mordaza”. Trátase de
respostas autoritarias e represivas por parte do Estado ante o malestar e a indignación
social, producidos por decisións políticas que causaron un enorme sufrimento pola
perda de postos de traballo, de dereitos sociais e laborais, ou polo despexo de vivendas.
As letras das cancións, os discursos públicos de artistas e creadoras, as
manifestacións… son –ademais de exercicio da liberdade de expresión e de creaciónunha forma de canalizar e darlle visibilidade a esa indignación. Perseguilas penalmente
como incitación ao odio e enaltecemento do terrorismo constitúe un exceso que
empobrece a democracia e a fai retroceder cara a tempos pasados.
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Polo anteriomente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza acorda como resolución expresar o apoio aos
integrantes do colectivo musical La Insurgencia condenados pola Audiencia Nacional a
dous anos e un día de prisión, así como a todas as persoas procesadas, condenadas ou
sancionadas por exercer a liberdade de expresión, de creación ou de crítica.
Asemade, o Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a:
1. Demandar ao goberno do estado a modificación do código penal para impedir
a actual interpretación represiva dos delitos de incitación ao odio e enaltecemento do
terrorismo.
2. Solicitar ao goberno do estado a derrogación da Lei de Seguridade Cidadá,
coñecida como Lei mordaza.”

Santiago de Compostela, 19 de marzo de 2018

Asdo.: Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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