
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DO CONCELLO DE TEO POLO DÍA DA DIVERSIDADE SEXUAL

A  lexislación  internacional  sobre  dereitos  humanos  e  múltiples  tratados  internacionais

consagran a igualdade como un principio xurídico fundamental e universal.

A  propia  Declaración  Universal  dos  Dereitos  Humanos,  establece  que  «toda  persoa ten  os

dereitos e as liberdades proclamados nesta declaración, sen ningunha distinción de raza, cor,

sexo, idioma, relixión, opinión política ou de calquera outra índole, orixe nacional ou social,

posición económica, nacemento ou calquera outra condición»,

O  Estatuto  de  autonomía  de  Galiza  recolle  no  seu  artigo  4.2  os  principios  de  liberdade  e

igualdade e indica a obriga que corresponde aos poderes públicos de «promover as condicións

para que a liberdade e a igualdade das persoas e dos grupos en que se integran sexan reais e

efectivas,  remover  os  atrancos  que  impidan  ou  dificulten  a  súa  plenitude  e  facilitar  a

participación da cidadanía galega na vida política, económica, cultural e social». 

Como parte deste compromiso coa igualdade de trato e de oportunidades, un ano máis, esta

corporación municipal únese ás conmemoracións do Día Internacional do Orgullo LGTBiQ+.

O  28  de  xuño,  en  lembranza  aos  disturbios  de  Stonewall  (Nueva  York),  celébrase  o

recoñecemento  formal  dos  dereitos  das  persoas  lesbianas,  gais,  bisexuais,  transexuais,

intersexuais fundamentado en valores universais e democráticos como a igualdade, o respecto,

a diversidade ou a liberdade. Recoñecemos as medidas que dende diferentes ámbitos se veñen

producindo para apoiar ás vítimas ou para modificar actitudes. Mais somos conscientes de que

a  meta  non  está  acadada  e  polo  tanto  seguimos  comprometidas  co  desenvolvemento  e

implementación  de  políticas  e  servizos  públicos  velando  por  unha  garantía  de  igualdade

efectiva con independencia da súa orientación sexual e identidade de xénero, como elemento

esencial para a convivencia e o desenvolvemento social.

Polo  arriba  exposto,  proponse  ao  Pleno  da  corporación,  aprobar  a  seguinte  Declaración

Institucional, reafirmándonos nos compromisos incluídas nela.
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DECLARACIÓN

• O Concello de Teo súmase ás voces que claman por un futuro en igualdade de todas as

persoas ao marxe da súa identidade sexual e/ou de xénero e da súa orientación sexual. 

• Reafirmamos  o  noso  compromiso  cos  dereitos  humanos  e,  en  consecuencia,  coa

diversidade sexual,  así  como da non discriminación das persoas pola súa orientación

sexual  ou  identidade  de  xénero,  rechazando  e  condenando  todo  comportamento

contrario a estes dereitos.

• Constatamos a necesidade de invertir en políticas en favor da non discriminación das

persoas  pola  súa  orientación  sexual  ou  identidade  de  xénero  a  través  do

desenvolvemento  de  programas  e  proxectos  de  atención,  información,  formación,

sensibilización e concienciación.

Teo, 25 de xuño de 2020

Iria Otero Romero

Portavoz do grupo municipal Son de Teo

Manuel Anxo Fernández Baz

Portavoz do grupo municipal BNG

Uxía Lemus de la Iglesia

Portavoz do grupo municipal PSdG-PSOE

José Manuel Guerra Calvelo

Portavoz do grupo municipal PP
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