
CONCELLO DE
SANTIAGO

PREGUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE A CONVENCIÓN DA
FEDERACIÓN "ONE OF US" PREVISTA EN SANTIAGO

Os próximos días 18 e 19 de outubro celebrarase en Santiago unha convención da Federación

Europea "One of Us", na que, segundo explica na súa páxina web, a Plataforma pretende"realizar unha

análise da situación europea no campo de valores para establecer un observatorio permanente e un

plan de acción". Segundo se recolle no programa para esa convención, difundido tamén pola

federación, o Concello de Santiago ten previsto ofrecer unha recepción aos participantes na

convención, o día 18 de outubro a partir das 20.00 horas,

A Plataforma Cultural "One of Us", presidida por Jaime Mayor Oreja, preséntase como unha "iniciativa

cidadá europea lanzada para esixirlle as institucións comunitarias que garantan a protección dos seres

humanos desde a súa concepción". Segundo se recolle na súa páxina web, os membros en España da

Plataforma "One of Us" son organización recoñecibles como "Red Madre", "Hazte Oir", "Federación

Provida" ou "CitizenGo", entre outras.

No seu manifestó, "One of Us" explica que a súa acción se centrará en asuntos como "a afirmación da

vida -defenderá a vida do non nacido-, a protección da familia baseada no matrimonio de home e

muller - oponse á redefinición do matrimonio, hoxe introdución de matrimonio entre persoas do mesmo

sexo, maña poligamia-, afirmación da binariedade sexual e rexeitamento da ideoloxía de xénero...". O

documento fala da crise actúa! que vive Europa, que se traduce en síntomas como "a baixa taxa de

natalidade, a crise da familia e do matrimonio, a negación da propia identidade cultural de Europa, a

negación do sentido da vida e da obxectividade dos principios e regras moráis, a aceptación social do

aborto, a eutanasia e outros atentados contra a dignidade da vida humana, a ideoloxía de xénero e

certas formas de feminismo radical..."

No Pleno ordinario do mes de setembro, a Corporación municipal aprobou unha Declaración

Institucional contra as violencias machistas e a necesidade de aumentar os recursos en políticas de

igualdade. Nela, sinálase que "como é ben sabido, a causa de todas estas violencias está

directamente vinculada coa hexemonía, aínda vixente na nosa sociedade, dunha cultura patriarcal que

reproduce os roles de xénero, os comportamentos discriminatarios e machistas e un sen fin de

desigualdades sociais para as mulleres", e acordase "expresar o recoñecemento da Corporación

Municipal as mobilizacións desenvolvidas polo feminismo en Galicia".



O contido desta Declaración Institucional é totalmente incompatible cos postulados da Plataforma "One

of Us", expresados no seu manifestó e defendidos polas diferentes organizacións que a integran e que

teñen protagonizado múltiples e coñecidos enfrontamentos co movemento feminista.

Tendo en conta o anterior, Marta Lois González, concelleira de Compostela Aberta, solicita por escrito

a resposta as seguintes PREGUNTAS:

1. Ten previsto o Gobernó organizar unha recepción oficial aos integrantes da

Plataforma "One of Us" con motivo do seminario que celebrarán en Santiago?

2. Ten previsto o alcalde ou calquera outro membro do Gobernó participar no

seminario de "On of Us", sexa na súa inauguración ou en calquera outra das

actividades previstas?

3. Mantivo o Gobernó algún contacto previo para promover a celebración deste

seminario en Santiago?
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