
PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN DA
FRONTE OBREIRA GALEGA NO BNG



LIMIAR

É o momento de erguer a dignidade do pobo galego, das galegas e galegos orgullosos
do noso  país.  Precisamos  máis  do  que  nunca  afortalar  os  instrumentos  políticos
propios que acumulen forzas para atinxir unha maioría política que defenda os nosos
intereses.  Galiza  precisa  existir  politicamente,  e  para  iso  ha  de  contar  con
organizacións  políticas  soberanas  que  expresen  e  defendan  con  voz  propia  ás
maiorías sociais de Galiza, e tamén proclamar as arelas colectivas para ver recoñecido
o seu estatus institucional como nación.

Desde o ano 1982, diversas forzas políticas nacionalistas e militantes nacionalistas sen
adscrición foron tecendo un movemento político e social con expresión organizativa
no  BLOQUE  NACIONALISTA  GALEGO  (BNG),  co  obxectivo  de  unir  diversas
sensibilidades  nacionalistas  e  organizar,  con  base  nun  modelo  frentista,  aberto  e
democrático,  unha  acción  unitaria  en  defensa  libre  e  sen  interferencias  nin
dependencias alleas dos intereses nacionais e materiais de Galiza,  das aspiracións
democráticas do pobo galego a exercer o seu dereito a determinar libremente o seu
futuro, a súa articulación institucional.

Por parte do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  este proceso de integración nunha
fronte de todas as opcións nacionalistas que defendan a autoorganización do pobo
galego  mantense  aberto  a  todas  as  organizacións  políticas  que  asuman  os  seus
principios políticos e tamén os principios organizativos relativos ao funcionamento
democrático, o carácter asembleario e o respecto ao pluralismo.

Por  parte  da  FRONTE  OBREIRA  GALEGA  (FOGA),  organización  nacionalista  que
defende os intereses da clase obreira galega, tamén se concorda na necesidade de
unidade de acción das forzas nacionalistas para atinxir  unha Galiza soberana, con
capacidade de seu e organizacións propias que dirixan o seu futuro.

PRINCIPIOS POLÍTICOS
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Ambas  partes,  concordan  nun  programa  común,  que  xira  arredor  dos  seguintes
principios:
A defensa do dereito de autodeterminación e da soberanía do pobo galego, desde o
respecto ao elemental principio democrático do dereito a decidir.

Pleno desenvolvemento da nosa identidade nacional, lingüística e cultural.

Defensa de todos os dereitos sociais e económicos das clases populares e aposta na
igualdade  de  dereitos  entre  homes  e  mulleres,  desde  unha  clave  feminista  e
transformadora.

Defensa dunha economía ao servizo do pobo, en base ás capacidades do propio país
e  afastado  do  modelo  centralista  que  afoga  o  noso  pleno  desenvolvemento
económico.  Unha  economía  que  contribúa  para  desenvolver  os  nosos  sectores
produtivos  e  para  garantir  o  dereito  da  Galiza  a  producir  a  partir  dun  modelo
produtivo sustentábel  que promova emprego de calidade e que permita  ademais
xerar  riqueza  e  recursos  económicos  para  termos  servizos  públicos  básicos  para
todas as persoas, e poder loitar eficazmente contra a pobreza e exclusión social.

Defensa do dereito á vivenda e dos servizos públicos, así como dunha política social
que contribúa para eliminar as desigualdades sociais.

Defensa dunha democracia real e participativa, promovendo mecanismos de control
democrático e de participación social de todas as persoas.

Defensa dun ideario antiimperialista, que aposte decididamente na paz mundial, no
respecto á soberanía das nacións e a convivencia entre os diversos pobos do mundo.

PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN

Con base no exposto, as formacións políticas aquí representadas, previo referendo
dos seus órganos de dirección nos termos previstos nos seus respectivos Estatutos,
acordan a integración da FOGA no BNG, conforme o disposto no presente protocolo.

1º.  A  FRONTE  OBREIRA  GALEGA  (en  diante  FOGA)  intégrase  no  BLOQUE
NACIONALISTA GALEGO (en diante BNG), ao abeiro do establecido no artigo 2 dos
Estatutos da  fronte patriótica.

2º.  A  integración  suporá  o  recoñecemento  como  organización  integrada,
representativa  dunha  cultura  política  e  tradición  ideolóxica  que  converxe  cos
principios e obxectivos do proxecto común do nacionalismo que encarna o BNG.
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3º. A FOGA manterá a súa personalidade diferenciada após a integración, incluíndo a
realización de actividades políticas públicas propias, se así o considerar. No entanto,
na medida en que o BNG é unha organización unitaria, a actividade da FOGA non
poderá  entrar  en  contradición  cos  principios  políticos  nin  cos  postulados  que
estabeleza a frente patriótica en cada momento.  En todo o caso,  a FOGA poderá
achegar,  a  través  dos órganos e  canles  previstas  nos Estatutos  do BNG as  ideas,
contributos  e  propostas  que  entender  oportunas  ao  proxecto  común  do
nacionalismo. 

4º. A FOGA asume o compromiso de que a súa militancia solicite a entrada no BNG,
cos dereitos e deberes regulados nos Estatutos. Dado que o BNG é unha organización
unitaria  de  afiliación  individual,  a  solicitude  de  alta  deberá  realizala  cada  persoa
individualmente.  Na  primeira  xuntanza  dos  Consellos  Comarcais  respectivos  será
dada conta das altas como militantes do BNG motivadas por esta integración. Desde
esa data exercerán como militantes de pleno dereito do BNG.

5º.  A  FOGA  facilitará  á  Área  Nacional  de  Organización  do  BNG  a  documentación
prevista nos apartado 2.2 dos Estatutos.

6º.  Así  mesmo informará anualmente,  respectando a  súa  autonomía,  ao  Consello
Nacional do BNG da composición dos órganos nacionais de decisión e da realización
dos órganos de decisión máximos, consonte o previsto no apartado 2.6 dos Estatutos.

7º.   A  partir  da  data  de  efectividade  deste  protocolo,  a  FOGA  designará  un/ha
representante para ser integrado/a como membro do Consello Nacional do BNG, que
se incorporará na primeira sesión que se desenvolva de dito órgano.

Vigo, 27 de xaneiro de 2017.

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Portavoz Nacional
Bloque Nacionalista Galego

Asdo.: Xosé Carlos de la Fuente Estévez
Presidente

Fronte Obreira Galega
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