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As persoas primeiro  
 

Somos persoas, non expedientes!  
 

 

Manifesto do 17 de Outubro 2016 
Día Internacional para a erradicación da pobreza 

 

No Día Internacional para a Erradicación da Pobreza, queremos achegar a 

Valedora do Pobo, as forzas políticas do noso Parlamento e á sociedade galega 

en xeral as voces  e propostas dalgunhas das máis de 700.000 galegas e galegos 

que viven en risco de pobreza ou exclusión social. 

 

Porque o importante é a dignidade das persoas, comprobamos que a 

participación social e política funciona:  En Compostela  falamos dos nosos 

deberes como cidadanía e demandamos os nosos dereitos.  E en Valencia 

falamos de como participar para ter un emprego digno.   

 

Nas pasadas eleccións autonómicas e baixo o lema “As persoas primeiro”, as  

candidatas e candidatos, ademais de descubrir datos sobre a  pobreza e 

exclusión en España e Galicia, tiveron ocasión de coñecer tres principios e tres “C” 

que resumen as nosas demandas para loitar con eficacia contra a pobreza:  

 

  Loitar contra as Causas da pobreza. Asegurando a igualdade de dereitos 

para todas as persoas e a inclusión social activa lonxe do asistencialismo. 

 Compromiso en orzamentos e planificación a medio e longo prazo. 

 Coordinación política e técnica entre as administracións e coas 

organizacións especializadas. 

 

“Somos persoas, non expedientes” dicía unha persoa no VII Encontro Galego de 

Participación, resumindo a necesidade urxente de que as políticas sociais 

antepoñan ás persoas ante a violencia administrativa da burocracia.  
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Facer así que as administracións, coordinadas e non cada unha polo seu lado 

xogando coa nosa dignidade, estean de verdade ao servizo das persoas, nestes 

tempos onde a precariedade laboral, falla de recursos, recortes nos servizos sociais 

básicos e carencia de vivendas dignas, seguen sendo problemas da vida cotiá de 

moitas das 700.000 galegas e galegos que seguen en risco de pobreza exclusión. 

 

Somos cidadanía activa e como tal, defendemos os nosos dereitos e propoñemos 

medidas que cremos farán posible una sociedade máis xusta para todos e todas 

  

 Igualdade de dereitos para todas as persoas:  

o Unha RISGA decente, áxil e que prime ás persoas e non os papeis, que 

sexa compatible co emprego cando se solicita e cando se percibe.  

o Asegurar unha vivenda digna e unha sanidade universal que non exclúa 

a ninguén. 

 

 Unha educación realmente universal. Cun Pacto pola educación que evite 

cambios de lei e de libros cada vez que cambia o goberno.  

o Que sexa gratuíta (con axudas para material e matricula) para iso 

propoñemos que os libros sexan como as mesas, material que pertenza 

ao centro educativo. 

o Axustar a educación á demanda laboral, ofrecendo formación de 

calidade. 

o Introducir unha materia de “educación pola democracia” para 

fomentar a participación política desde que somos pequenos.  

 

 Un emprego digno e decente para todas as persoas que viven aquí. 

o Salarios iguais ante os mesmos postos.  

o Elevar o Salario Mínimo Interprofesionais ata os 1000 euros mensuais en 

catro anos.  

o Mellorar os Servizos públicos de emprego (danos igual se son estatais ou 

autonómicos) para que as persoas desempregadas, en especial as que 

teñen maiores dificultades de empregabilidade, atopen un emprego 

axeitado as súas capacidades. 

o Mellorar a coordinación na orientación socio-laboral coas entidades 

sociais.  
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o Que as empregadas do fogar teñan os mesmos dereitos que o resto de 

traballadoras e traballadores. 

 

 Apoiar á infancia e mocidade. Como colectivos mais afectados pola pobreza:  

o Que o Cheque Benvida beneficie a nenos e nenas en familias na 

pobreza. 

o Plan específico pero coordinado coa RISGA de apoio a familias onde as 

mulleres están ao cargo de varios fillos e fillas.  

o Reforma intensa do Sistema de Garantía Xuvenil.  

o Facilitar a volta da poboación xuvenil emigrada 

 

 Que as persoas podan saír de casa e realizar actividades (eliminar barreiras 

arquitectónicas, facilitar a accesibilidade económica, maior visibilidade, 

participación e presenza na contorna comunitaria) 

 

 Que os partidos políticos estean obrigados a cumprir o que poñen nos seus 

programas electorais. Comisións de vixilancia independentes para asegurar 

que se cumpre o prometido e que non se rouba diñeiro. 

 

 Fomentar que a participación política sexa para todas as persoas (incluídas 

estranxeiros sen nacionalidade) revisando a normativa que regula o dereito ao 

voto dos e das non nacionais. 

 

 Unha reforma constitucional sobre o que importa, que converta os dereitos 

sociais, culturais e económicos en DEREITOS FUNDAMENTAIS 

 

As palabras non abondan. Cunha pobreza e desigualdade que crecen e 

ameazan con facerse crónicas e que non fan falsas distincións entre pobreza de 

aquí ou de alá, non nos conformamos coas boas intencións, promesas etéreas ou 

botarse a culpa entre administracións. Precisamos accións que muden dunha vez 

a  realidade. 

 

Somos positivas e seguiremos a loitar polo queremos: unha sociedade libre de 

pobreza e exclusión. 

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2016 


