
CCOO
DENUNCIA 
A 
HAZTEOIR 
POR 
UN 
POSIBLE 
DELITO 
DE  
DISCURSO 
DE ODIO

 



A	 F ECCOO 	 d e n u n c i a 	 á organización HazteOir diante 
da Fiscalía Xeral do Estado e a comisión europea contra o 
Racismo e a Intolerancia, por un posible delito de 
discurso de odio, ao entender que as cartas e materiais 
enviadas aos centros docentes violan o Memorando da 
Comisión Europea contra o  Racismo e a Intolerancia, a 
normativa educativa, a lexislación sobre a violencia e a 
normativa específica en materia LGTBI, ademais de supor 

unha situación de risco para o alumnado e para  o sistema 

de liberdades.

A Federación de Ensino de CCOO de Galicia presenta 

reclamación á Consellería de Educación para que retire e 

impida a difusión dos materiais nos centros educativos 

de Galicia
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Instamos ao Ministerio de Educación e Cultura e á comunidade autónoma de Galicia,  a 
que resolvan unhas instrucións para a non distribución dos devanditos materiais e 
gardámonos o dereito aos procedementos legais oportunos en virtude da aplicación da Lei 
2/2014 do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, 
transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.

Entendemos que as cartas e materiais supoñen unha situación de risco para o alumnado, 
pode incorrer en apoloxía do odio cara ás persoas en función de crenzas individuais. O 
prexuízo desta organización de ultradereita constitúe un delito contra a información do 
alumnado sobre temas protexidos na normativa educativa, e nas constitucións española e 
europea, ademais de ser un factor determinante para salientar quen son  as vítimas,  
estigmatizando, discriminando e excluíndo ao noso alumnado, familias e profesorado 
LGTBI. Á vez, dando pé a situar o debate en termos estritamente morais que puidesen 
suscitar igualmente dúbidas sobre cuestións tan asentadas como a evolución ou 
calquera outro contido curricular que  obsesivamente consideren que fai perigar os seus 
principios individuais, reaccionarios e obsoletos.


É necesario respectar os consensos sociais, fuxindo de éticas privadas e valores 
individuais e de grupos particulares que só conducen a actitudes discriminatorias e 
enfrontamentos.


Toda a comunidade educativa debe permanecer unida na defensa dos dereitos do 
alumnado a unha educación acorde cos principios constitucionais mencionados 
anteriormente, que non pode ser outro que o da escola mixta, cun modelo  coeducativo, 
aprendizaxe dos afectos e emocións, científico, que posibilite a mozas e mozos un  
desenvolvemento íntegro da súa personalidade.


Someten a unha situación de indefensión ás persoas, familias e alumnado LGTBI ademais 
de fomentar unha contorna laboral para nosas traballadoras e traballadores do ensino de 
tensión, coacción e conflito permanente ao non deixar desenvolver o labor educativo en 
función do que marca a lei, contribuíndo a desenvolver unha contorna educativa 
máis insegura, e provocando situacións de tensións e riscos psicosociais ás e os 
docentes que queren cumprir escrupulosamente o seu traballo e as súas funcións 
educativas con todas as garantías constitucionais.
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Incumprimento das 
consideracións emitidas 
polo devandito Memorando: 

( A liberdade de expresión e de opinión non constitúen dereitos ilimitados e deben 
exercerse de forma que non atente contra os dereitos dos demais.


( A historia europea nace da obrigación de memoria, vixilancia e de combater o aumento 
do racismo, a discriminación racial, a discriminación baseada no xénero, o  sexismo, a 
homofobia, a  transfobia, a xenofobia, o antisemitismo, a  islamofobia, a discriminación 
contra os xitanos e a intolerancia, así́ como os delitos de xenocidio, os delitos de lesa   
humanidade ou os delitos en caso de conflito armado e a negación,  trivialización, 
xustificación ou condonación en público de tales actos delituosos.


( O discurso de odio debe entenderse como fomento, promoción ou  instigación, en 
calquera das súas formas, do odio, a humillación ou o menosprezo dunha persoa ou 
grupo de persoas, así como o acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos,  
estigmatización ou ameaza con respecto a dita persoa ou grupo de persoas, e a 
xustificación desas manifestacións por razóns de raza, cor, ascendencia, orixe nacional 
ou étnica, idade, discapacidade, lingua, relixión ou crenzas, sexo, xénero, identidade de 
xénero, orientación sexual e outras características ou condición persoais.


( O termo “expresión”, a efectos da Recomendación, refírese aos discursos orais e 
publicacións en calquera das súas formas, incluíndo o uso dos medios electrónicos e a 
súa difusión e almacenamento. O discurso de odio pode tomar forma oral ou escrita, ou 
calquera outra forma como pinturas, sinais, símbolos, debuxos, música, obras de teatro 
ou vídeos. Tamén abarca o uso de condutas específicas como xestos para comunicar 
unha idea, mensaxe ou opinión.


( Por outra banda, para avaliar se existe ou non o risco de que se produzan estes actos, 
hai que ter en conta as circunstancias específicas nas que se utiliza o discurso de odio. 
Concretamente, se xa existen tensións graves relacionadas con este discurso na 
sociedade: a capacidade que ten a persoa que emprega o discurso de odio para 
exercer influencia sobre os demais, a natureza e contundencia da linguaxe empregada 
(se é  provocativo e directo, se utiliza información enganosa, difusión de estereotipos 
negativos e  estigmatización, ou se é capaz por outros medios de incitar á comisión de 
actos de violencia, intimidación, hostilidade ou discriminación, o contexto dos 
comentarios reiteradamente e por diferentes medios, tal é o caso).
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Incumprimento das 
consideracións emitidas 
polo devandito Memorando: 

( O uso de discurso de odio pode ocasionar que as vítimas sintan non só medo ou 
inseguridade, senón tamén, sen xustificación algunha, culpabilidade ou vergoña e 
humillación, provocando unha perda de confianza en si mesmas e de autoestima. 
Ademais, estes sentimentos poden ter como resultado síntomas físicos como a perda 
do sono, e problemas de saúde máis graves, mentais e físicos. Así mesmo, estes 
sentimentos poden ter consecuencias para todos os aspectos da vida das vítimas, xa 
sexa no traballo, o colexio ou en casa, pero é especialmente grave o seu impacto nas 
relacións familiares e na súa vontade de participar na sociedade.


( Asístenos o dereito fundamental á non discriminación por orientación sexual, identidade 
de xénero e/ou expresión de xénero.


( Incumpre a normativa educativa vixente.

 

Promove o Incumprimento da Lei orgánica 1/ 2004 de Medidas 
de
Protección Integral contra a Violencia de Xénero e o Pacto de Estado contra 
a Violencia de Xénero. No seu artigo 4, Principios e valores do sistema 
educativo, e artigo 6, Fomento da igualdade segundo ven recollido:

• O sistema educativo español incluirá entre os seus fins a formación no

respecto dos dereitos e liberdades fundamentais e da igualdade entre homes
e mulleres, así como no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos
principios democráticos de convivencia.

• Fomento da igualdade. Co fin de garantir a efectiva igualdade entre homes e
mulleres, as administracións educativas velarán para que en todos os
materiais educativos elimínense os estereotipos sexistas ou discriminatorios e
para que fomenten o igual valor de homes e mulleres.
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Incumprimento da 

normativa educativa

Tal e como expresa a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE) no  seu 
preámbulo e en principios e bases da educación:


A educación é o medio máis adecuado para construír a súa personalidade, 
desenvolver  ao máximo as súas capacidades, conformar a súa propia identidade 
persoal e configurar a súa comprensión da realidade, integrando a dimensión  
cognoscitiva, a afectiva e a  axiológica. Para a sociedade, a educación é o medio de 
transmitir e, ao mesmo tempo, de renovar a cultura e o acervo de coñecementos e valores 
que a sustentan, de extraer as máximas posibilidades das súas fontes de riqueza, de 
fomentar a convivencia democrática e o respecto ás diferenzas individuais, de promover a 
solidariedade e evitar a discriminación, co obxectivo fundamental de lograr a necesaria 
cohesión social. Ademais, a educación é o medio máis adecuado para garantir o exercicio 
da cidadanía democrática, responsable, libre e crítica, que resulta indispensable para a 
constitución de sociedades avanzadas, dinámicas e xustas. 

Entre os fins da educación resáltanse o pleno desenvolvemento da personalidade e das   
capacidades afectivas do alumnado, a formación no respecto dos dereitos e 
liberdades fundamentais e da igualdade efectiva de oportunidades entre homes e 
mulleres, o recoñecemento da diversidade afectivo-sexual, así́ como a valoración crítica 
das desigualdades, que permita superar os comportamentos sexistas. Asúmese así́ na súa 
integridade o contido do expresado na Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de 
Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. 
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Incumprimento da 

Normativa específica LGTBI 

( Declaración Universal sobre Dereitos Humanos.


• Artigo 1. “Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos”.

• Artigo 2. “Toda persoa ten todos os dereitos e liberdades proclamados nesta
Declaración, sen distinción algunha de raza, cor, sexo, idioma, relixión, opinión política ou
de calquera outra índole, orixe nacional ou social, posición económica, nacemento ou
calquera outra condición”. Este mandato foi recollido de maneira expresa en 2007 polos
principios de Yogyakarta, cuxo obxectivo é garantir que todas as persoas,
independentemente da súa “orientación sexual ou identidade de xénero” poidan “realizar
eses valiosos dereitos que lles corresponden polo seu nacemento”.

( Declaración dos Dereitos da Infancia e Convención sobre os Dereitos da Infancia.


( Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea, que dita que “a Unión está fundada 

sobre os valores indivisibles e universais da dignidade humana, a liberdade, a igualdade 
e a solidariedade”.


• Artigo 21. “Prohíbese toda discriminación, e en particular a exercida por razón de 
sexo, raza, cor, orixes étnicas ou sociais, características xenéticas, lingua, relixión ou 
conviccións, opinións políticas ou de calquera outro tipo, pertenza a unha minoría 
nacional, patrimonio, nacemento, discapacidade, idade ou orientación sexual”.

( Constitución Española de 1978.


• Artigo 9.2. “Corresponde aos poderes públicos promover as condicións para que a 
liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra sexan reais  e 
efectivas; remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a 
participación de todos os cidadáns na vida política, económica, cultural e social”.

• Artigo 10, dado que fixa a «inviolabilidade da dignidade da persoa, dos seus dereitos 
e do libre desenvolvemento da personalidade”.
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IncumpRimento da 

Normativa específica LGTBI 

• Artigo 14. “Os españois son iguais perante a lei, sen que poida prevalecer
discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social”. A pesar de que non se
mencione expresamente a orientación sexual, a identidade de xénero, a expresión
de xénero, o desenvolvemento sexual ou o grupo familiar como circunstancias polas
que non pode ter lugar discriminación algunha, a xurisprudencia do Tribunal
Constitucional ha completado o seu contido nese sentido. Así, a Sentenza 176/2008,
do 22 de decembro, recoñece que “non existe ningún motivo” para excluír
circunstancias persoais como, nese caso, a identidade de xénero, da cobertura que
proporciona a cláusula de prohibición da discriminación do artigo 14 da
Constitución.

• Artigo 15. “Todos teñen dereito á vida e á integridade física e moral, sen que, en ningún
caso, poidan ser sometidos a tortura nin a penas ou a tratos inhumanos ou degradantes.
Queda abolida a pena de morte, salvo o que poidan dispoñer as leis penais militares
para tempos de guerra”.

• Artigo 27. Dereito á educación. “A educación terá por obxecto o pleno
desenvolvemento da personalidade humana no respecto aos principios
democráticos de convivencia e aos dereitos e liberdades fundamentais”.

( Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE).


• Artigo 1.

• Artigo 78.

• Artigo 84.3.

• Artigo 124.2.

8



IncumpRimentO da 
Normativa específica LGTBI 

( Lei de Educación e Cultura da Paz. Lei 27/2005, do 30 de novembro.


• Artigo  4. “O Goberno deberá: 1. Promover as accións e actuacións necesarias para
desenvolver os contidos das Convencións internacionais sobre a eliminación de toda
forma de discriminación racial, discriminación contra a muller e discriminación
derivada da orientación sexual”.

( Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes.


( Lei 3/2007, do 15 de marzo, reguladora da Rectificación Rexistral da Mención Relativa 
ao Sexo das Persoas. 

( Lei 62/2003, do 30 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e de Orde Social. 

• Artigos 27 a 43.

( Lei de Reforma da Función Pública, Lei 30/1984, do 2 de agosto.


• Artículo 31. Réxime disciplinario. “1. Consideraranse como faltas moi graves,  b) Toda
actuación que supoña discriminación por razón de orixe racial ou étnica, relixión ou
conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual, sexo, lingua, opinión, lugar
de nacemento ou veciñanza, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal
ou social, así como o acoso por razón de orixe racial ou étnica, relixión ou
conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual e o acoso sexual”.

 ( Estatuto dos traballadores (2018) 

• No seu artigo 4.2. C xa establece o dereito das e dos traballadores a non ser
discriminados directa ou indirectamente para o emprego, ou unha vez empregados.
Así mesmo o 4.2.E o respecto á intimidade e á consideración de dignidade e
protección fronte ao acoso por motivo de orientación sexual, identidade e expresión
de xénero.

9



Normativa autonómica 

( Galicia 

• Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas,
gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.

 Propostas da Federación de 
Ensino de CCOO 

F Proposta Educativa contra a LGTBI*fobia 

F Protocolo para os Consellos Escolares

F Análise da lexislación vixente en materia LGTBI*:
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http://www.ccooensino.gal/media/uploads/1558032620_PropuestaCentro17052019.pdf
http://www.ccooensino.gal/media/uploads/1558032620_PropuestaCentro17052019.pdf
http://www.ccooensino.gal/media/uploads/1558032620_PropuestaCentro17052019.pdf
http://www.ccooensino.gal/media/uploads/1558032620_PropuestaCentro17052019.pdf
http://www.fe.ccoo.es/78feeb897dc13dcd9b9ace46d1c2b902000063.pdf
http://www.fe.ccoo.es/78feeb897dc13dcd9b9ace46d1c2b902000063.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140425/AnuncioC3B0-220414-0001_gl.html
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