
RESOLUCIÓNS DA XVI ASEMBLEA NACIONAL DO BNG

CATALUÑA

Desde a firme convicción de que as ansias de liberdade das nacións son imparábeis
e  de  que  nada  nin  ninguén pode deter  a  vontade  dos  povos,  o  BNG denuncia  a
actitude  autoritaria  e  profundamente  antidemocrática  do  Estado  español  face  ao
movemento soberanista catalán. 

Os  xuízos  políticos  a  líderes  independentistas  de  Cataluña  ,  na  medida  en  que
significa  perseguir  as  ideas  e  a  defensa  da  democracia  e  da  soberanía,  pon  en
cuestión  a  separación  de  poderes  e,  por  tanto,  que  o  rexime  español  poida  ser
considerado un estado de dereito. 

En  todo  o  caso,  o  Bloque  Nacionalista  Galego  expresa,  máis  unha  vez,  a  plena
solidariedade co pobo catalán e o total apoio ao proceso para a independecnia de
Cataluña.

XOVE

Cando se fan nestes días 40 anos da primeira e histórica marcha antinuclear de
Viveiro a Xove, realizada a 10 de abril de 1977, o BNG quer recoñecer a vontade de
loita e a determinación do pobo galego que en 1979 -após a segunda e aínda mais
nunerosa  marcha-  derrotaría  definitivamente  o  proxecto  de  instalación  dunha
central nuclear no noso País. 

Queremos que esta lembranza,  para alén de tributo a todas as persoas que neses
anos se implicaron na loita antinuclear e ás organizacións nacionalistas e populares
que  a  impulsaron,  sirva  de  constatación  da  capacidade  mobilizadora  do  pobo
organizado para confrontar com éxito -como nas Encrobas, como en Baldaio, como
en tantas e tantas outras ocasións- intereses políticos e económicos moi poderosos
e antagónicos coas necesidades da maioría social da nosa nación. 

Así pois, o lexítimo orgullo que sentimos pola nosa historia, pola nosa traxectoria de
loita e polas pequenas e grandes vitorias que o nacionalismo foi capaz de conquistar
para o noso País, é maís un acicate para continuarmos a traballar sen descanso por
unha Galiza mellor, libre e soberana. 

LINGUA

Desde a incontornábel traxectoria nacionalista de traballo pola plena normalización
social do galego e conscientes de que na estrataxia de colonización e asimilación
lingüística  xogou  un papel  esencial  a  ocultación  da historia  da  nosa  lingua  e  o



empeño en isolar a fala da Galiza do desenvolvemento que coñeceu en Portugal e, a
parir  de  aí,  noutros  territorios,  o  nacionalismo  asume  como  próprio  o  obxectivo
reintegracionista.

En consecuencia, o BNG aposta en incrementar as relacións cos países lusófonos e,
ao mesmo tempo,  programará  e impulsará pasos concretos -sempre compatíbeis
coa garantía de recepción social das nosas mensaxes- para avanzar na restauración
da máxima unidade lingüística.  Aliás,  comprometémonos a traballar  activamente
nesa liña desde a convicción de que aproveitar a dimensión internacional da nosa
lingua sempre será positivo para a nosa nación, para o seu desenvolvemento político
e económico e para a plena restauración dos usos sociais do galego. 

SÁHARA, PALESTINA, CURDISTÁN

A  XVI  Asemblea  Nacional  do  BNG  defende  o  dereito  inalienábel  de
autodeterminación dos pobos e, polo tanto, o dereito que teñen os pobos saharaui,
palestino e  Curdo a decidiren libremente o seu futuro. 

Os  territorios  destes  pobos  están  ocupados  militarmente  desde  hai  décadas,  a
poboación  enfróntase  a  castigos,  torturas,  bloqueos,  comiso  de  propiedades,
demolición de casas, espolio dos seus recursos naturais e violación doutros dereitos
básicos como a alimentación, o traballo, a identidade e a liberdade de movimento.

Exiximos  que  os  estados  ocupantes  poñan  fin  ás  agresións  e  demandamos  da
comunidade internacional que faga cumprir os acordos e resolucións internacionais
e das Nacións  Unidas para que os pobos saharauí, palestino e curdos poidan exercer
o dereito democrático de autodeterminación.


