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Tes nas túas mans un novo número do Mocidade, o voceiro nacional de Galiza Nova.  Somos 
xente nova, activa e combativa que pula por transformar e liberar Galiza, creando un País Novo 
para a xuventude galega, porque queremos futuro na nosa terra, aquí e agora! 

Nestas páxinas atoparás unha análise de diferentes problemáticas que afectan á mocidade 
galega. como poden ser a  situación do emprego, a loita feminista ou a importancia do ecoloxismo.

Agardamos que este Mocidade sexa do teu interese! 

O dereito a un ensino público galego 

Entrevista a Néstor Rego

A loita LGBT na Galiza

Sen mocidade non hai futuro

O modelo eólico: espolio enerxético e colonial

A criminalización do feminismo e a resposta dende Galiza
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O DEREITO A UN ENSINO PÚBLICO GALEGO

O filósofo, politólogo e lingüista 
norteamericano Noam Chomsky afirmaba 
que os sistemas educativos modernos 
estaban concibidos como ferramentas de 
educación en masa, mecanismos que servían 
aos poderes estabelecidos para transformar 
ao labrego independente nunha dócil e 
pasiva ferramenta de traballo apto para a 
fábrica. O pedagogo Michael Apple apunta 
que a educación non é só unha cuestión de 
empregos, senón que debe profundar no 
máis propio do ser humano, atendendo ao 
ser de cada un e cada unha para acadar 
cadansúa plenitude e realización na vida.

Neste sentido, os debates conceptuais 
entre cales deben ser as finalidades e 
funcións do sistema (escolar) educativo 
responden, como non podía ser doutro 
xeito, ao conxunto de valores, crenzas e 
posicionamentos dos individuos semellantes 
para co resto de servizos do Estado de 
dereito e benestar. Un deles, quizais o máis 
popular (que non relevante), é a histórica 
diferenciación entre entendelo como un 
servizo, unha estratexia para acadarmos 
unha sociedade fundamentada na 
equidade, no racionalismo, na solidariedade 
e na xustiza social; e a outra en entendelo 
como un negocio, un privilexio que permite 
ás clases sociais dominantes formar elites e 
aumentar a segregación social existente nun 
territorio.

Na Galiza desde o ano 2011 pecháronse 
máis de 100 centros de ensino, fomentando 
a masificación de aulas, ao tempo que 
a taxa de reposición do profesorado 
(número de prazas de persoas que se 

xubilan que anualmente se ofertan a 
concurso-oposición para novas e novos 
docentes) se viu drasticamente reducida. 
Resultado? Máis horas de traballo para o 
profesorado, aulas con máis alumnado e, 
por conseguinte, menos tempo que cada 
docente lle pode dedicar a cada alumna e 
alumno. Cun símil sanitario, imaxinemos por 
un segundo a calidade dos servizos médicos 
se duplicásemos o número de pacientes ao 
día que atende unha persoa médica (tal e 
como empezou a suceder no mundo desde 
a chegada da pandemia).

O goberno do Partido Popular na Xunta de 
Galiza condenou ao ensino público galego 
(porque si, tamén aumentaron o número 
de concertos económicos asignados a 
centros de ensino privados) a vivires unha 
pandemia constante desde os últimos 10 
anos. A linguaxe neoliberal impregna a súa 
realidade, e rematan falando do “gasto 
en educación“ cando esta, a través dunha 
praxe emancipatoria, superadora de 
desigualdades, e que fomente o pensamento 
crítico, é a mellor estratexia da que se poden 
dotar as sociedades para avanzar cara 
maiores taxas de igualdade, equidade, 
democracia e xustiza social.

A recente crise da COVID-19 destapou 
absolutamente todas as eivas que ten o 
sistema educativo galego e, por se non 
abondara co feito na última década, 
acrecentouse a fenda económica, social 
e dixital entre as familias a través de 
iniciativas que pouco ou nada teñen que 
ver cunha idea de educación como servizo. 
Basta unha ollada a iniciativas como a 
Universidade Privada de Abanca para 
acreditar na súa idea de que hai galegas de 
primeira e de segunda. As de primeira serían 
aquelas que viven en núcleos urbanos e que 
posúen un capital económico suficiente para 

que as súas crianzas asistan a un centro 
concertado ou privado, e que xa non terán 
que desprazarse a outras comunidades 
para cursar estudos universitarios privados 
con claras relacións co lobby empresarial 
que goberna actualmente no Estado 
español. As de segunda seriamos o resto, 
familias que acreditamos no ensino público 
con vocación de servizo, favorecedoras da 
promoción social e da democratización do 
coñecemento.

Asistimos máis unha vez ao escurantismo 
polo que se caracterizan grande parte das 
políticas en materia de ensino do Partido 
Popular. Desta vez, cunha pandemia que 
desbaratou absolutamente todo no mes de 
marzo do 2020, e sabendo que en setembro 
empezaría un novo curso académico 
(porque a educación tamén é valorada 
polos seus valores complementarios como 
a conciliación e a socialización entre iguais), 
optaron por agardar ata dous días despois 
da cita electoral para que a  Consellaría 
de Educación fixera público un primeiro 
borrador do protocolo para unha docencia 
segura, sen consulta nin negociación previa 
con ningún colectivo. Isto ocasionou unha 
enorme resposta social nas rúas ao quedar 

claro que a propia Consellaría se estaba a 
lavar as mans nun asunto que afectaba de 
cheo tanto á calidade de vida de milleiros de 
familias, como, valla a redundancia, á vida 
per se doutras tantas.

O sistema educativo ten por diante moitos 
retos e dificultades que afrontar no seu 
conxunto, tanto derivadas da crise da Covid 
como arrastradas desde a última década. 
Estamos moi lonxe en canto a número de 
centros por habitantes e de profesionais 
docentes en relación á media da Unión 
Europea, e non é por falta de profesionais 
cualificados, senón que é unha decisión 
política tomada cos ollos abertos. O propio 
presidente Núñez Feijoo, carente de calquera 
tipo de escrúpulo, preguntaba abertamente 
nunha conferencia entre as Comunidades 
Autónomas e o goberno central se os cartos 
do Ministerio destinados á contratación de 
persoal docente podíaos destinar a outro 
tipo de medidas que, ao seu parecer, serían 
moito máis efectivas na loita contra a Covid.

Desde Galiza Nova témolo claro, basta 
xa de austeridade na educación, basta 
xa de mentiras e de política pola porta 
traseira, basta xa de impunidade a un 
goberno segregacionista que só cumpre 
as demandas dos que financian as súas 
campañas. Queremos un ensino público 
universal, un ensino que non poña en risco 
a vida das persoas maiores porque non hai 
alternativas de conciliación para as familias, 
un ensino que avogue polo pensamento 
crítico para formamos unha sociedade 
mellor para o futuro, un ensino que rache coa 
hexemonía do capital e que, como din Freire 
e Giroux, nos liberen das nosas cadeas para 
entendermos as relacións de poder que fan 
que se goberne para os poderosos.

Educar a mente sen educar o corazón 
non é educación en absoluto.

Aristóteles
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NÉSTOR REGO. 2 ANOS DESPOIS

ten un compromiso que é cos intereses de 
todos os galegos e galegas.

Nese sentido, o Acordo de Investidura, que 
permitiu desbloquear a Axenda Galega, de-
mostrou que cando o voto do BNG é decisivo 
emprégao para favorecer aquilo que convén 
aos galegos e galegas e que permite mellorar 
a calidade de vida e o benestar da nosa xen-
te. En todo o caso, isto lévanos á conclusión 
de que se o BNG con tan só un deputado é 
capaz de arrancar este acordo, con catro ou 
cinco tería unha posición de maior fortaleza 
para que fose cumprido en tempo e forma, 
mais tamén para sacar adiante outras me-
didas que favorecesen o noso país.
Continuaremos traballando para que, en 
vindeiras eleccións, o nacionalismo galego se 
vexa fortalecido e a representación sobera-
na de Galiza que encarna o BNG sexa aínda 
máis forte porque é evidente que iso nos be-

-  Como valoras estes case dous anos 
como deputado do BNG no Congreso?

O máis positivo de que o BNG recuperase a 
representación no Congreso é que con iso 
tamén a Galiza recuperou presenza perma-
nente e os intereses dos galegos e galegas 
están defendidos. Ao longo deste tempo, o 
BNG demostrou que non houbo asunto, con-
flito ou preocupación que afectase a Galiza 
que non fose levada ao Congreso e defen-
dida con absoluta independencia de criterio, 
antepondo sempre os intereses do noso País. 
Marcamos así unha diferenza fundamental 
coa práctica habitual dos deputados e de-
putadas das outras formacións políticas que 
ao final acaban obedecendo submisamente 
ás súas direccións en Madrid, como temos 
visto en moitas ocasións, mesmo votando 
unha cousa na Galiza e outra diferente no 
Congreso. O BNG só ten unha palabra e só 

neficiará como pobo.

-  Que papel ten o BNG no Congreso? A 
que aspira o BNG no Congreso?

É o mesmo que veu realizando con absoluta 
dignidade ao longo de máis de 20 anos: de-
fender os intereses do pobo traballador ga-
lego, os intereses das maiorías sociais e das 
clases populares do noso país. Iso, 
na práctica significa defender 
políticas sociais, dereitos co-
lectivos ou outras vincula-
das ás infraestruturas do 
noso País -como a me-
llora e modernización 
da rede ferroviaria 
interna- até a defen-
sa da nosa industria, 
dos postos de traballo, 
dos servizos públicos, 
etc... Mais tamén me-
didas para  avanzar no 
recoñecemento da Galiza 
como nación, que aspira a 
ver recoñecidos os seus dere-
itos colectivos como o dereito de 
autodeterminación para poder exer-
cer a soberanía.

Aspiramos a que o noso papel sexa útil para 
que o pobo galego avance, para que sexa 
mellorada a calidade de vida dos galegos 
e galegas, mais tamén para que avance 
a conciencia de sermos unha nación e a 
convicción de que a solución aos principais 
problemas que ten formulados o noso país 
só se poderá producir cando a Galiza teña 
plena capacidade para decidir sobre os seus 
asuntos, o que implica asumir a soberanía do 
noso País.

Aspiramos a que a corrente de simpatía que 
existe na sociedade galega cara ao BNG, que 
tamén está supondo un apoio crecente do 
punto de vista político e electoral, leve a que 
en vindeiras convocatorias esa representa-
ción do BNG se poida ver reforzada porque 
iso beneficiaría os nosos intereses como pobo.

-  Cres que a pandemia afectou a moci-
dade?

É claro que, para alén dos te-
rríbeis efectos na saúde e na 

vida das persoas, a pande-
mia afectou moi negati-
vamente desde un punto 
de vista social e econó-

mico a maioría social 
do noso país, as clases 
populares e de manei-

ra especial a mocidade 
galega. Unha mocidade 

que xa antes tiña escasas 
perspectivas de poder rea-

lizar un proxecto de vida de 
futuro no noso país, nunha Ga-

liza cunha crise social, económica, 
industrial e demográfica brutal antes da 

pandemia -que a nova situación de emer-
xencia sanitaria agravou- e que xa viu como 
nos últimos 10 anos, preto de 300.000 per-
soas tiveron que marchar e procurar traballo 
fóra porque aquí se lles negaba.

Hai que saber que estamos a falar dunha cri-
se estrutural, que ten que ver coa situación 
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Hai case dous anos o BNG recuperou a representación nacionalista no Congreso dos De-
putados. Falamos con Néstor Rego sobre o seu traballo no Congreso, as consecuencias da 
pandemia e as problemáticas da mocidade.



de inserción colonial que sofre o noso país e 
con esa posición de dependencia política e 
económica en relación co Estado, co proceso 
de espolio dos nosos recursos para favorecer 
os intereses da oligarquía española... A pers-
pectiva real de poder mudar as cousas debe 
abrir a vía para que o noso país empregue 
os seus recursos para un desenvolvemento 
social e económico autocentrado que ga-
ranta cubrir as nosas necesidades, mellorar 
a calidade de vida de todos os galegos e 
galegas e asegure futuro a unha mocidade 
que aspira a poder encontrar traballo digno 
e un proxecto de vida no noso País. Isto pasa 
por romper esa dependencia e por exercer a 
soberanía plena da Galiza.

-  Que pensas que non fixo o Goberno do 
Estado pola mocidade durante este ano?

Ao longo desta emerxencia sanitaria o Go-
berno do Estado equivocouse en priorizar,os 
intereses económicos de grandes empresas 
fronte ao interese público e colectivo de sal-
var a saúde e a vida das persoas. Mais, para 
alén de que isto supuxese pagar un custo en 
vidas humanas inaceptábel, tamén acabou 
por ter unhas consecuencias negativas  na 
evolución económica do Estado español e do 
noso país. Asistimos xa a un incremento de 
despedimentos, un aumento do desemprego 
e  a unhas perspectivas do punto de vista la-
boral, para a mocidade, máis negativas 
.
Nese contexto, non se entende que as medi-
das  trasladadas polo Goberno do Estado a 
Europa para poder acollerse aos fondos do 
programa de Recuperación, se sitúen na liña 
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novo escenario que só se pode construír na 
rúa e con mobilización popular para frear 
as políticas de recortes e para reverter esta 
tendencia negativa con proxectos diferentes.
Será só coa mobilización e coa loita que con-
sigamos mudar o estado das cousas. Para 
iso é imprescindíbel unha maior participa-
ción da mocidade, unha participación orga-
nizada que cree conciencia social e política e 
que teña claro que a perspectiva dun futuro 
diferente só se pode construír nunha Galiza 
diferente, nunha Galiza soberana.

de máis recortes sociais. Pretender retrasar 
novamente a idade de xubilación, incentivar 
a permanencia no mundo laboral máis alá 
da idade legal e penalizar as xubilacións an-
ticipadas é claramente un erro porque, para 
alén de empeorar as condicións ás persoas 
que hoxe están traballando, dificulta aínda 
máis a entrada da mocidade no mundo la-
boral. E iso, con 40% de desemprego xuvenil, 
terá uns efectos moi negativos para a mo-
cidade.

O BNG está a reclamar que o Goberno de 
PSOE e Podemos deixe de lado estes novos 
recortes sociais e que cumpra o seu compro-
miso de derrogar as Reformas Laborais, da 
negociación colectiva e das pensións -tamén 
a Lei Mordaza- co obxectivo de favorecer a 
recuperación de dereitos e iniciar unha nova 
senda que permita mellorar a calidade de 
vida da nosa mocidade e do noso pobo.

-  Que cres que debe facer mocidade ga-
lega ante o contexto actual?

A mocidade galega, neste contexto de crise, 
exclusión social e negación dun futuro de be-
nestar, ten que organizarse e pelexar para 
mudar as cousas de maneira radical. Esta-
mos nun contexto difícil que previsibelmente 
se vai ver agravado nos próximos meses á 
medida en que os ERTE vaian dando paso 
aos ERE, aos despedimentos colectivos. Mes-
mo tamén co fechamento de pequenas e 
medianas empresas ao non seren suficientes 
as axudas -como veu alertando o BNG- que 
o Goberno do Estado e Xunta de Galiza de-
ron.
Estaremos nunha situación de máis profunda 
crise social e económica que só poderá ser 
revertida con políticas diferentes. Por tanto, 
a mocidade galega deberá ser partícipe dun 

A mocidade galega [...] ten que 
organizarse e pelexar para mudar 
as cousas de maneira radical.





polo recurso que o propio Partido Popular 
interpuxo contra esa lei do matrimonio 
igualitario, por considerala unha fraude 
de lei que desnaturalizaba a "institución 
constitucional do matrimonio".

Mais non foi o único caso, puidemos ver 
como o autobús dunha organización de 
íntima afinidade á Conferencia Episcopal 
Española percorreu o estado, chegando a ter 
parada tamén na Galiza, nunha campaña 
transfóbica que puxo ás crianzas trans no 
centro do seu discurso de odio. Esta mesma 
organización tamén enviou a súa campaña 
ás escolas e centros de ensino, intentando 
coar deste xeito a súa ideoloxía retrógrada 
nas aulas. Do mesmo xeito, as aulas están a 
ser nos últimos anos o campo de batalla de 
partidos políticos sen presenza institucional 
no noso País, que pretenden introducir 
modificacións lexislativas que permitan que 
as titoras legais das crianzas poidan vetar a 
educación sexual que reciben nos centros de 
ensino, novamente co beneplácito do Partido 
Popular.

Mais estas campañas políticas abertamente 
LGBTfóbicas tamén se acompañan dun 
empeoramento no discurso que se dá na 
sociedade. Exemplo disto é a difusión duns 
posicionamentos abertamente transfóbicos, 
sobre todo nas redes sociais. Estes 
enunciados chegan a partir incluso desde os 
círculos do feminismo, onde se nutren das 
demandas das feministas para espallar o seu 
argumentario de odio. As feministas radicais 
trans-excluíntes (TERF, polas súas siglas en 
inglés) válense de reducións bioloxicistas 
absurdas e incluso, chegan a recorrer a 
fontes de dubidosa orixe para fundamentar 
discriminacións e rexeitamentos propios 

Nas últimas décadas está moi difundida 
a idea de que vivimos nunha sociedade 
totalmente respectuosa cos dereitos 
das persoas LGBT, onde a sexualidade 
deixa de ser un feito de discriminación e 
simplemente pasa a ser unha mostra máis 
de diversidade. Esta falsa idea comezou 
a estenderse gradualmente no Estado 
español tras a aprobación da lei que regula 
o matrimonio igualitario no ano 2005, ao 
facer a asunción de que coa equiparación 
nos dereitos maritais se cumpría a gran 
demanda do colectivo LGBT. Nun profundo 
exercicio de lavado de cara e pinkwashing, 
o sistema apropiouse da loita desenvolvida 
polo colectivo LGBT, desvirtuándoa e 
parasitándoa para adaptala aos seus 
propios intereses, procurando eliminar 
calquera trazo subversivo e reducíndoa 
a unha simple manifestación de cores, 
coa intención clara de introducirse neste 
espectro poboacional. Nesta liña, durante os 
anos posteriores puidemos ver como desde 
sectores neoliberais tamén se incorporaba 
a demanda do regulamento da xestación 
subrogada e os ventres de alugueiro, a pesar 
de que esta medida é contraria ao sentir 
maioritario do colectivo polo seu carácter 
misóxino asentado nuns privilexios de clase.
Non obstante, tampouco foron escasas as 
mostras de que esa realidade supostamente 
respectuosa cos dereitos LGBT era 
totalmente falsa e aparente. A comezar 

A LOITA DA MOCIDADE LGBT NA GALIZA

dos grupos máis reaccionarios, nunha 
suposta loita en contra do “borrado das 
mulleres“. Deste xeito, poden chegar a 
vérense comentarios moi similares aos 
que fundamentaron o voto contrario ao 
matrimionio igualitario, coma os da profunda 
alteración na linguaxe que se pode dar. E de 
igual modo, tampouco é infrecuente ver como 
rostros coñecidos desta liña trans-excluínte 
se aliñan compartindo argumentario con 
organizacións da extrema dereita, ou como 
organizacións supostamente feministas 
emulan os seus métodos, facendo chegar a 
súa ideoloxía de odio aos centros de ensino 
baixo a escusa de querer protexer a pureza 
da infancia .

Vivimos nunha sociedade que aínda está 
lonxe de ter erradicada a LGBTfobia, e aínda 
menos a transfobia. O cuestionamento, ou 
incluso a negación da súa identidade de 
xénero, é unha das violencias diarias que en 
moitos casos experimentan persoas trans 
e non binarias. O sistema no que estamos 
inmersas sitúa no centro ás persoas cis 
mentres empurra contra as marxes ás 
diverxencias no xénero. É un sistema que 
se basea na patoloxización e na exclusión 
social para manter o status quo, valéndose 
da medicina, cunha importante presenza 
da psiquiatría, e dun corpo legal que obriga 
ás persoas trans e non binarias a pasar por 

esterilizacións químicas ou cirúrxicas, así 
como tamén por un tratamento psicolóxico 
antes de recoñecer os seus dereitos 
fundamentais como persoas. Neste sentido, a 
pretensión de eliminar da lexislación estatal 
estes requisitos para que as persoas trans e 
non binarias poidan exercer os seus dereitos, 
trouxo consigo unha importante reacción 
destes grupos transfóbicos, que endureceron 
os seus posicionamentos cun ataque feroz a 
calquera cuestionamento. 

Cómpre unha grande clareza ideolóxica 
para continuar combatendo á LGBTfobia, á 
transfobia, e tamén ao pinkwashing do que se 
vale o sistema para desvirtuar a nosa loita. 
Sabemos por outras loitas, coma a sindical, 
que os dereitos non se conceden por parte 
do sistema, senón que é a propia clase 
traballadora a que os consegue por medio 
da loita. Do mesmo xeito, a loita do colectivo 
LGBT resulta imprescindible para poder 
construír unha República galega feminista 
e libre de discriminacións, respectuosa coa 
sexualidade e coa identidade de xénero de 
cadaquén, e que vaia máis alá do binarismo 
de xénero. Para iso contamos a día de hoxe 
cun movemento LGBT galego cada vez máis 
amplo, cunha importante conciencia política 
e organizado en chave nacional, feminista 
e de clase. Queda camiño por andar, mais 
temos claro cal é o noso horizonte. 

A LOITA LGBT NA GALIZA
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Os datos oficiais dan conta da situación des-
esperada que vive a mocidade galega en 
canto ás súas condicións laborais, en can-
to á capacidade mesma de ter un traballo 
e tamén en canto á capacidade de ter un 
proxecto de vida propio froito da indepen-
dencia económica e a capacidade de eman-
cipación. Temos que saber que nada nos foi 
regalado e que as reclamas das traballado-
ras deste país non se conseguen con pactos 
cunha patronal que só pretende destruír os 
nosos dereitos para ampliar o seu beneficio.

A mocidade traballadora galega levamos 
moitos anos a vivir unha situación de ver-
dadeira emerxencia. Precariedade, tem-
poralidade, desemprego, baixos salarios e 
emigración son a norma na vida das mo-
zas deste País, e impídennos acadar unha 
independencia económica coa que desen-
volver a nosa vida na terra de xeito digno.

Unha das consecuencias máis palpábeis 
desta precariedade laboral e desemprego 
vémolo na continuada expulsión da mocida-
de galega cara a outros lugares: a emigra-
ción xuvenil afastou do noso País a preto de 
100.000 mozas galegas na última década. 
Segundo o informe sobre o fenómeno da 
“fuga de talento“ publicado polo Foro Eco-
nómico de Galiza, perdemos entre 178 e 311 
millóns de euros ao ano en concepto de in-
vestimentos na formación das mozas que se 
ven obrigadas a emigrar. Apunta tamén que 
esta emigración da mocidade supón a crea-

ción de 315 pequenas empresas menos cada 
ano, así como tamén uns 1.500 nacementos 
menos por ano. Este País é quen soportar 
esta situación por máis tempo? Ademais 
do devalo demográfico que non cesa, dun-
ha crise industrial sen precedentes, tan só 
un 17% da mocidade galega é independente 
economicamente, mentres que dous terzos 
das mozas menores de 30 anos temos que 
recorrer a seguir vivindo na residencia fami-
liar por non poder acceder a unha vivenda.

Mais nestes informes non se recolle a rea-
lidade dunha grande parte da mocidade. 
Centos de mozas quedaron fóra dos ERTE 
debido á temporalidade ou á irregularidade 
nos contratos que se ven obrigadas a asi-
nar. Iso no caso de teren contrato. E agora 
Feixóo e o Partido Popular escúdanse na 
coartada barata da COVID-19 para xustifi-
car as problemáticas da mocidade galega. 
Coma se fose o virus o  causante de todos os 
males que vivimos. A crise sanitaria veu para 
afondar e acelerar a folla de ruta do grande 
capital no noso País. Unha folla de ruta des-
tinada a acadar unha maior extracción de 
plusvalía a través da dixitalización do mundo 
do traballo, do desmantelamento industrial 
e dunha dependencia absoluta do sector 
servizos, nomeadamente da hostalaría.

Mais cal é a resposta do goberno galego 
ante a situación desesperada que vivimos 
as mozas galegas? Absolutamente nin-
gunha, tan só unha complicidade explícita 
coas culpábeis deste realidade. O goberno 
da Xunta de Galiza non aposta pola moci-
dade, non aposta por un futuro para o noso 

SEN MOCIDADE NON HAI FUTURO

“A mocidade traballadora galega debe ser a punta de lanza da 
mobilización social”
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País. Estamos cansas de escoitar a copla de 
que o Partido Popular non ten un proxecto 
para Galiza. O PP ten un proxecto clarísi-
mo para Galiza: vendelo anaco a anaco até 
converternos no país dos servizos, no país 
dos Xacobeos e do turismo de baixo custe.

Temos un país cun devalo demográfico 
incesante, cunha crise industrial sen pre-
cedentes e no que só un 17% da mocidade 
galega é independente economicamen-
te. Mentres, máis do 66% das mozas me-
nores de 30 anos temos que recorrer a 
seguir vivindo na residencia familiar por-
que non pode acceder a unha vivenda.

Este é o panorama ao que se enfrontamos 
a mocidade galega dende vai moitos anos, 
sen que o goberno da Xunta de Galiza apos-
te pola xeración de emprego xuvenil de ca-
lidade que permita fixar poboación e que as 
mozas galegas teñamos un presente e un fu-
turo digno na nosa terra. O goberno da Xun-
ta de Galiza non aposta pola mocidade, non 
aposta por un futuro mellor para o noso país.

Tal e como dicíamos, nada nos foi regalado 
nunca. As reivindicacións e as reclamas da 
nosa clase non caen do ceo nin son outorga-
das por gobernantes aboadas á folla de ruta 
do capital. É por iso que a mocidade debemos 
ter un papel fundamental na loita nas rúas. É 
hora de reaxir e non deixarse levar por can-
tos de sereas de pactos sociais nin polo es-
gotamento derivado da situación pandémi-
ca alentada polos medios de comunicación.

O nacionalismo xuvenil organizado traba-
llamos para recuperar o que nos pertence 
como mozas, como galegas e como traba-
lladoras, facendo chegar as nosas propostas 

a toda a mocidade que quere ter un futuro 
digno na nosa terra e que entende que só 
as medidas que parten da nosa realidade 
específica poden mellorar a nosa vida. A 
mocidade traballadora galega debe ser a 
punta de lanza da mobilización social. De-
bemos ser nós quen loitemos polos nosos 
dereitos, sabendo que somos o futuro pero 
tamén o presente e se non se actúa no pre-
sente, non haberá futuro polo que loitar.
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Estamos nun momento de emerxencia 
medioambiental debido a que, entre outros 
factores, a cantidade de GEI (Gases de Efec-
to Invernadoiro), particularmente o CO2, de 
maior impacto, están provocando un que-
cemento global que favorece o xa resoante 
Cambio Climático. A escala global, téñense 
feito tratados internacionais para frear esta 
tendencia, entre as que se atopan a coñecida 
como descarbonización, proceso de redución 
das emisións de dióxido de carbono median-
te a transición enerxética cara a enerxías re-
novables ou enerxías verdes. 

O Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 
(PNIEC) aposta pola eliminación nos próxi-
mos 10 anos (ata o 2030) de unha de cada 
tres toneladas (o 33,33%) de GEI dos que se 
emiten actualmente. Entre estas enerxías 
verdes anteriormente mencionadas, atópase 
a obtención de enerxía eléctrica a través de 
rodicios aéreos ocupando unha parte rele-
vante dun territorio que pasa a ser un par-
que eólico.

Nos últimos anos, e nomeadamente nos últi-
mos meses, tense levado a cabo a aproba-
ción moitos proxectos para o establecemen-
to de parques eólicos no territorio galego. 
Atendendo aos datos públicos na actuali-
dade están en tramitación uns 131 proxectos 
deste tipo no noso País.

A instalación destes parques corre a cargo 
de empresas privadas e facilitadas polas 
modificacións legais que ten levado a cabo a 
Xunta do Partido Popular nos últimos 11 anos. 
Isto sumado ao mero feito de supoñer unha 
enerxía renovable fai con que, sen demasia-
do trámite, e por veces incorrendo en fraude 
de lei pola fragmentación de macroparques 

en parques mais pequenos para a redución 
do impacto estudado, se logre a aprobación 
destes seus proxectos, buscando zonas pou-
co poboadas, baratas onde se atope unha 
menor oposición.

Este desenvolvimento sostíbel, tal como se 
atopa recollido na Axenda 2030, ten que 
responder a uns indicadores multifuncionais, 
non apenas á descarbonización. Os parques 
eólicos xeran enerxías verdes; pero provocan 
outros impactos medioambientais. O mo-
vemento das paletas dos rodicios provoca 
numerosas mortes de aves debido ás coli-
sións, factor importante a ter en conta sobre 
todo en zonas de paso de aves migratorias; 
o seu ruído pode provocar modificacións na 
actividade reprodutiva e no comportamento 
da fauna silvestre, así como unha baixada 
do rendemento nas explotacións gandeiras, 
como xa denunciaron varios traballadores 
afectados pola instalación de parques eólicos 
cerca das súas granxas; ademais da defores-
tación e os desmontes que precisan as servi-
dumes de paso necesarias para os vehículos 
que se trasladen aos parques para o seu 
mantemento, ocasionando grandes cambios 
na calidade e biodiversidade do solo recurso 
non renovábel.

O MODELO EÓLICO: ESPOLIO ENERXÉTICO E COLONIAL

Renovábeis pero non inocuas: impactos do 
modelo eólico sobre o medio ambiente.
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Mobilizacións contra o espolio eólico na Guarda

Ademais, no eido económico e de benestar 
humano, a implantación de parques provoca 
unha contaminación paisaxística que non só 
afecta ás persoas que vivan pola redonda, 
senón tamén ao agroturismo e turismo rural 
que puidese acoller, sendo un dos grandes 
atractivos da nosa terra para turistas de 
todo o globo, sumados ao condicionamento 
para a adopción de futuras figuras de pro-
tección dos espazos nos que se sitúan.

Entón, representan unha boa alternativa? 
Son un crebacabezas a nivel económico, pai-
saxístico e ambiental que require uns amplos 
estudos de Avaliación de Impacto Ambien-
tal (AIA) que, polo de agora, non se están 
levando a cabo, como teñen denunciado 23 
científicas e científicos do Consello Superior 
de Investigacións Científicas (CSIC) na revis-
ta Science. É evidente que representan unha 
opción de enerxía renovable, pero non a toda 
costa porque o seu prexuízo pode superar ao 
seu beneficio. O control da súa implantación 
debe recaer na administración pública e non 
en intereses particulares que poden aprovei-

tar o tirón do selo verde para gañar diñeiro 
en detrimento do interese xeral das xera-
cións actuais e futuras.

Todo isto sitúase nun marco político comple-
xo e condicionado: o encaixe de Galiza den-
tro da política económica estatal é especial-
mente sangrante neste caso. De igual modo 
que durante o franquismo coa realización 
de encoros, o uso das potencialidades que 
permite a nosa orografía e situación global 
permite un aproveitamento enerxético, que 
se ve traducido na instalación de centenas 
de enclaves de enorme impacto dedicados 
a este fin.

Un problema nacional: Galiza, produtora 
que sofre os impactos ambientais

O complexo desta relación radica na razón 
de uso e destrución do noso medio ambien-
te. É dicir, nestes proxectos, cos impactos 
anteriormente mencionados, modifícase 
de forma notoria o noso medio natural, hi-
potecándoo en favor duns intereses. Estes 
intereses non son outros que os de grandes 
empresas depredadoras, que fan negocios 
millonarios, con promesas de repercusión no 
noso emprego e coa complicidade da Xunta 
de Galiza que lles abre as portas dos nosos 
montes e ríos. 

Esta relación económica, onde existe unha 
política extractivista de recursos en favor de 
intereses de empresas foráneas responde ao 
encaixe de colonia interior de Galiza. Unha 
cuestión é clara, a produción e o seu impac-
to é asumido por nós, con todo, as galegas 
contamos dunha das facturas eléctricas mais 
altas de Europa.

Cómpre romper esta lóxica, e isto pasa por 
unha política enerxética galega que permita 
unha transición enerxética xusta para a nosa 
industria, acompañada dunha explotación 
planificada do noso monte, sostíbel, diversi-
ficada, e que non supoña un ataque á nosa 
biodiversidade. Para elo, unha mudanza das 
políticas da Xunta de Galiza e o aumento da 
nosa capacidade de decisión en favor dos 
nosos intereses é esencial, mais non parece 
unha solución inmediata: a mobilización so-
cial, o ecoloxismo de base e unha resposta 
conxunta da sociedade galega a este agra-
vio ten que parar no presente esta deriva, tal 
como se fixo no pasado.

Como mozas que vemos comprometido o 
noso futuro na nosa terra, temos que facer 
parte activa desta loita, reivindicando o noso 
dereito a decidir colectivamente sobre o que 
é noso: que non nos rouben o vento en favor 
dos intereses das grandes eléctricas!
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A CRIMINALIZACIÓN DO FEMINISMO E A RESPOSTA DESDE GALIZA

mudou e a intencionalidade do sistema por 
ter un feminismo acorde a el, pasou a unha 
tentativa por invisibilizar a loita non tendo 
máis opción que pasar á ofensiva facendo 
uso de todos os medios que tiña ao seu 
alcance para frealo. Pois, evidenciábase que 
un movemento de masas anticapitalista, 
patriótico e que empodera ás clases 
populares máis desfavorecidas, molesta. 

Malia todo, este discurso non logra calar na 
sociedade galega, que segue organizándose 
e saíndo ás rúas cada 8 de marzo, cada 
25 de novembro e en cada mobilización 
feminista que hai para reclamar os dereitos 
das mulleres. A oportunidade chega no 
2020, cando as mulleres galegas “ e de todo 
o Estado “ manifestámonos unha semana 
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"...a situación de confinamento domiciliario levou a miles de mulleres a 
pasar case dous meses en situación de illamento cos seus agresores”

antes do comezo da pandemia que vén 
marcando os tempos neste último ano. Isto 
deu pé ao sistema para criminalizar  ao 
movemento e culpabilizarnos ás feministas 
dos contaxios da primeira vaga da pandemia.
Este discurso foi o que marcou, no Estado 
español mais tamén no noso país, o debate 
ao redor das reivindicacións do 8 de marzo 
deste ano, escondendo o seu machismo 

baixo a preocupación ante a posibilidade 
dunha terceira onda e tachando de 
irresponsables ás mulleres que queríamos 
saír á rúa a defender os nosos dereitos. Esta 
preocupación finxida non é máis que outro 
exemplo de como o patriarcado intenta, por 
todos os medios, silenciar a voz das mulleres 
que, valentes e combativas, suman forzas 
cada ano nun movemento revolucionario.

As consecuencias da COVID, que tanto 
preocupan ao sistema, non fixeron máis que 
afondar na fenda de xénero e nas violencias 
que sufrimos as mulleres a diario: a situación 
de confinamento domiciliario levou a miles 
de mulleres a pasar case dous meses en 
situación de illamento cos seus agresores; 
feito que se viu reflectido nun incremento do 
61,5% das peticións de axuda con respecto ao 
ano anterior. 

Ademais as propias características dunha 
pandemia sanitaria levaron a que as 
mulleres estiveran non só máis expostas ao 
virus ao ser o sostén da sociedade durante a 
pandemia e o confinamento, acentuándose 
a súa dedicación aos labores de coidados, 
senón que existe o perigo de que, a medio-
longo prazo, o teletraballo derivado da 
crise sanitaria supoña un regreso ao fogar, 
producíndose unha regresión social no plano 
laboral. Se xa de por si as mulleres realizan 
unha dupla ou tripla xornada laboral, 
ocupándose non só do traballo asalariado 
senón tamén dos traballos de coidados e 
do fogar, o teletraballo pode supoñer que 
esta situación se vexa incrementada, máis 
atendendo a todas estas cuestións ao mesmo 
tempo o cal pode afectar notablemente á 
saúde mental de moitas mulleres.

Nun ano no que, polo tanto, era máis necesario 
que nunca a reivindicación feminista, o 
sistema aproveitou a súa oportunidade 

para tentar confinar o noso dereito á saír ás 
rúas, apelando á responsabilidade sanitaria 
e pedíndonos ás mulleres que non nos 
mobilizásemos e chegando incluso a prohibir 
as manifestacións do 8 de marzo nalgunhas 
cidades do Estado. 

A resposta do feminismo galego foi exemplar: 
ante os ataques do sistema volvemos 
organizarnos e saímos de novo á rúa, 
cumprindo todas as condicións sanitarias que 
se nos esixían nese momento, sendo as nosas 
mobilizacións un exemplo a seguir. Demos 
unha lección de dignidade ante un sistema 
que nos quería - e nos quere - submisas e 
caladas demostrando que non imos tolerar 
que se nos force a dar pasos atrás na loita 
pola conquista dos nosos dereitos.
As mozas de Galiza Nova seguiremos 
defendendo os dereitos das mulleres 
traballadoras perante o novo marco político 
e social de retroceso de dereitos e liberdades, 
fomentando o debate e interese entre as 
mozas polo feminismo e o nacionalismo 
dende unha perspectiva popular e animando 
á mocidade a organizarse e a mobilizarse 
contra o patriarcado ata conquerir a 
igualdade.

Non deixaremos de loitar cada día contra 
esta sociedade machista e patriarcal na 
busca dun futuro feminista na nosa terra.
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Galiza Nova somos mozas e mozos coma ti. Somos as estudantes, as traballadoras en 
precario, as emigradas, as desempregadas, as oprimidas polo sistema... Organizámonos 
para loitar con toda a forza da xuventude por un futuro digno na nosa terra. As que exer-
cemos o activismo político e social en todas as frontes de batalla, para vencer a denomi-
nación e erguer un País novo ao servizo das clases populares e da mocidade galega. Un 
País que denominaremos República da Galiza.

Afiliándote a Galiza Nova estás unindo a túa voz e a túa forza á de milleiras de galegas e 
galegos que loitamos cada día dende o BNG para construír, dende a base, unha Galiza 
ceibe e popular!

CONTACTA CONNOSCO!
nacional@galizanova.gal

galizanova.gal


