
Compromisos contra a pobreza e pola 

inclusión social

10 marzo 2015

EAPN Galicia. Rede Galega contra a pobreza e a exclusión social

www.pobrezagalicia.org   

www.pobreza.gal 



Persoas en risco pobreza e exclusión (AROPE 2013)

España: 12.866.431 (27,3%)

Compromiso Europa 2020. -25% (<10 millones)

Galicia:       672.123  (24,3%)Galicia:       672.123  (24,3%)

Compromiso Europa 2020. -25% (<500 mil persoas)

127.233 persoas Privación Material Severa 

+32166 que 2009

275.669 persoas en fogares Baixa Intensidade Laboral

+116.747 que 2009 (desemprego e baixa calidade laboral)



Causas de fracaso

• Falta compromiso político en moitos concellos 

e deputacións (orzamento e planificación): 

Lotería socialLotería social

• Escasa coordinación (en areas concellos, entre 

concellos, coas Diputacións,coa Xunta e con 

ONG

• Desenfocada. Dirixida a atallar as 

consecuencias e non as causas. 

Asistencialismo versus inclusión



Obxectivos da campaña

• Demostrar con datos que a loita polos 

dereitos sociais e contra a pobreza e a 

exclusión social é a prioridade en concellos e exclusión social é a prioridade en concellos e 

diputacións 

• Comprobar se candidaturas se comprometen 

na loita contra esta emerxencia social

• Cidadanía galega activa demanda 

compromisos.









Cre que a principal prioridade no seu 

concello debe ser a mellora da calidade 

de vida e a dignidade das persoas, en de vida e a dignidade das persoas, en 

especial ás que se atopen en pobreza ou 

exclusión social?

Asine 15 compromisos“sensatos”coas 

persoas



As palabras xa non son suficientes:

Ao final do 2016:

• Reducir polo menos nun 15% o total das 

persoas que no meu concello  se atopan en persoas que no meu concello  se atopan en 

situación ou risco de pobreza e exclusión.

• Apostar pola  inclusión activa dedicando á 

partida de Actuacións de protección e 

promoción social un mínimo de 110 euros 

habitante/ano (media concellos e deputacións galegas no 2013)



As palabras xa non son suficientes:

• Se, ao final do 2016, non se tivesen acadado 

as dúas metas anteriores, presentarei a miña as dúas metas anteriores, presentarei a miña 

dimisión.





– Compromiso político real  
(orzamentos e planificación)

– Aumento drástico de 
coordinación e colaboración 
entre departamentos, 
administracións e ONG

• Aumento Taxa de ocupación nun 10%

• Priorización orzamentaria. Implicar á cidadanía

• En 2015 Plan inclusión social e laboral grupos 
vulnerables

• En 2015 Plan urxente de Accesibilidade.

• Enfoque Inclusión Activa non asistencialista. 
Dispor, en 10 días dun profesional de 
referencia. 

• En 2015 cumprir prazos Lei Inclusión Social  administracións e ONG

– Enfoque Inclusivo e 
transparente: Ir a causas e 
non só as consecuencias 

• En 2015 cumprir prazos Lei Inclusión Social  
RISGA

• Coordinación e corresponsabilidade política e 
técnica: Entre áreas, concellos limítrofes, Xunta 
de Galicia, deputacións, FEGAMP e ONG 
(diálogo civil)

• Clausulas sociais contratación pública Non 
admitir lucro na loita contra a pobreza 

• Recoñecemento servizos sociais comunitarios 

• 0,2% orzamento cooperación desenvolvemento

• Fomento transparencia e rendición de contas.

• Loita activa contra a corrupción



Actuacións

• Entrevistas partidos políticos galegos

• Difusión datos e propostas 

– Entrevistas candidatur@s– Entrevistas candidatur@s

– Difusión medios

– Mesas redondas, talleres,redes sociais

• Implicar á cidadanía: Ti es protagonista antes, 

durante de despois das eleccións




