
O BNG pide a Feijóo que retire o decreto que 
agrede a lingua galega  

O Goberno Feijóo debe retirar imediamente o decreto sobre o uso do galego no ensino non 
universitario porque ten producido un rexeitamento social sen precedentes.  

Non en van, estamos ante a maior agresión perpetrada nunca contra o galego desde os poderes 
democráticos deste País.  

Por vez primeira na historia, un Goberno galego produce unha lexislación que representa un 
paso atrás na normalización do uso do galego na escola.  

O decreto apreséntase como plurilingüe, mais na realidade práctica a súa aplicación vai levar 
cara ao unilingüismo en castelán. Pasaríase do actual 50 por cento en galego-50 por cento en 
castelán (no mellor dos casos, porque o grao de cumprimento do decreto de 2007 é moi 
deficiente) a un 70 por cento en español e un 30 por cento na nosa lingua nacional. A 
introdución do inglés, inviábel na práctica, é só unha cortina de fume para reducir o espazo do 
galego nas aulas.  

Feijóo dá satisfacción así á caverna madrileña e a sectores estremistas da sociedade galega, 
felizmente minoritarios, que teñen entre os seus delirios unha Galiza unilingüe en español.  

Debemos felicitarnos do rexeitamento social tan masivo que ten suscitado o decreto, sen dúbida 
produto do traballo de concienciación e das mobilizacións impulsadas polo nacionalismo, 
mais non podemos relaxarnos e ficar na autocompracencia. Cumpre intensificar a presión. Daí 
que sexa moi necesario respaldar as novas accións (a manifestación convocada por Queremos 
Galego para o próximo 21 en Santiago de Compostela, a folga no ensino) que se teñen 
formulado en defensa da nosa lingua.  

O decreto tense alicerzado sobre dous mitos. Primeiro mito:  existe un mandato electoral que 
obriga ao PP a revogar a actual lexislación. Falso porque en primeiro termo o PP gañou as 
eleccións, si, pero cando menos un de cada dous electores non apoiaron as súas candidaturas e, 
por tanto, tampouco as súas teses. E falso tamén porque é evidente que miles de votantes do PP 
non partillan a agresividade de Feijóo contra o galego. Segundo mito: os dereitos dos pais e 
as nais a elixiren a lingua en que se escolarizan os seus fillos. Non existe tal dereito. Non só 
porque así o ditaminan sentenzas do Supremo e do Constitucional, senón porque o uso das 
linguas na escola afecta dereitos que van máis alá do ámbito familiar e atinxen o conxunto de 
toda a sociedade. Todos os galegos e galegas, sexamos ou non pais e nais de familias, estamos 
afectados por esta cuestión e, portanto, temos dereito a decidir. Non só os pais e as nais. 
Portanto é lóxico que sexan os poderes públicos, en representación da sociedade, os que 
decidan e non os pais nen as nais.  

O Goberno ten que retirar o decreto. Non lle queda outra opción. Do contrario, estaríase a situar 
contra o criterio da maioría social e contra as propias obrigas que lle marca o Estatuto (a defensa 
e a promoción dos nosos sinais de identidade, a comezar pola lingua).  

O Goberno galego debe voltar á senda do consenso, cristalizado en 2004 polo Plano de 
Normalización Lingüística que votou Feijóo no Parlamento galego. Debe, por tanto, manterse o 
decreto actualmente vixente e debe tamén restituírse a proba de galego no acceso á función 
pública. 

Máis información na nosa páxina web: www.bng-galiza.org  


