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Revela a Realidade,



PORQUE HAI ALTERNATIVA... ESQUERDA UNIDA
As candidatas e candidatos de Esquerda Unida preséntanse para ser a voz dos traballadores 
e traballadoras, das persoas máis afectadas pola crise estrutural do capitalismo. HAI 
ALTERNATIVA a esta desfeita. Pasa pola construción do socialismo para que as persoas 
prevalezan sobre o capital; para que o ben público e social se erga sobre os intereses económi-
cos e a especulación privatizadora. ESQUERDA UNIDA achega solucións desde unha óptica de 
federalidade, de xustiza, de solidariedade.

4 ANOS DE INCUMPRIMENTOS DO BIPARTITO
a. Elevadas taxas de temporalidade e precariedade; o desemprego elévase día tras día; 

nas empresas galegas están os ERE’s, fórmulas encobertas de despidos masivos.
b. Estratexias privatizadoras (a xestión do programa de préstamo de libros; chiringuitismo 

na Cidade da Cultura; en Vicepresidencia; privatización das citas sanitarias; ...) 
debilitaron a igualdade de oportunidades para todas as persoas e o Estado de 
Benestar.

c. Non foron quen de acadar un ESTATUTO para Galicia.
d. Non reformaron a LEI ELECTORAL, vulnerando o principio de pluralidade democrática.
e. Insuficiencias para o desenvolvemento do PACTO LOCAL.
f. Aprobáronse Leis sen desenvolvemento real por non dotalas de recursos.
g. Galicia padece por estratexias insustentables e de desbaldimento de recursos

primarios.

FRONTE A ISO, A NOSA ALTERNATIVA...

MODELO DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE
 Cambio de modelo produtivo. Decrecemento e austeridade. 
 Lei de Aforro e Eficiencia Enerxética. Lei de Enerxías Renovables. Lei de Mobilidade 

Sostible. Novas Directrices de Ordenación do Territorio. Nova fiscalidade ecolóxica.
 Protección de espazos naturais de Galicia e biodiversidade. 
 Desenvolvemento urbano racional. Rehabilitación. Recuperar vivendas baleiras. 

Transporte colectivo prioritario: ferrocarril de cercanías e autobus. Plan Director para 
o uso da bici.

 Protección da saúde da persoas (Plan de Proteccion contra a Contaminación 
Electromagnética. Plan Integral de Mellora da Calidade do Aire na Comunidade...)

 Soberanía Alimentaria. Regular o sector primario. Agroecoloxía.

EMPREGO ESTABLE E CON DEREITOS
 Novo modelo produtivo e laboral. Unha economía planificada e xestionada de forma 

democrática.
 Emprego estable, con dereitos, con protección. Igualdade real salarial e laboral entre 

muller e home. Xornada laboral das 35h. Conciliación vida persoal e laboral. 
Desenvolvemento dos novos nichos de emprego (tecnoloxía; sustentabilidade; 
benestar social...)

 Recualificar o INEM e covertelo nun verdadeiro organismo de emprego.
 Recausalizar os contratos e mellora do poder adquisitivo do salario.
 Nova política fiscal para redistribuir a riqueza.
 Afortalar os servizos públicos, o patrimonio da clase traballadora.

CULTURA. FERRAMENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL
 Non ao modelo do Gaiás: os edificios xa construidos destinaranse a outro fin. Non á 

cultura como mercadoría e espectáculo para elites. 
 SI a unha cultura de base, social e participativa. Un dereito para galegos e galegas.

 Carácter público e non entreguismo do mesmo a entidades privadas. 
 Apoio á creación e exposición dos nosos artistas.
 Plan de prioridades patrimonial
 Dereito á información. Crear o Consello Galego para a Sociedade da Información. Plan 

de Alfabetización dixital. Acceso universal, libre e gratuito a todos os contidos 
culturais propiedade das Administracións Públicas. Extensión das TIC. Pular polo 
establecemento do punto gal.

MULLER. POLÍTICAS PARA ACADAR A IGUALDADE REAL CO HOME
 Tratamento integral da violencia de xénero, non reducila ao eido doméstico. 
 A igualdade non se limita ao concepto de paridade numérica. É cualitativa tamén. 

Transversalidade das políticas de muller.
 5% mín. nos orzamentos para realización de políticas específicas de muller.
 Igualdade real de dereitos económicos e laborais.
 Política de protección e dignificación para a muller vítima de malos tratos: 

integración no mundo social e laboral.
 A muller decide sobre o seu corpo: despenalizar a interrupción voluntaria do embarazo 

(IVE) e por unha Lei de Prazos. Garantir a IVE dentro da rede pública a cargo segurida-
de social. 

POLÍTICAS SOCIAIS
 ENSINO. Unha escola pública e laica de calidade. Redución dos concertos coa privada. 

Etapa de 0-6 anos de Ed. Infantil dentro de Educación e acceso á función docente 
clara e transparente. Mapa de Titulacións de FP racional desde o público. Medidas de 
prevención do fracaso. Extensión servizos complementarios. Bibliotecario/a nos  
centros escolares. A relixión fóra das aulas. Non á mercantilización da universidade: 
non ao Plan Boloña. 

 SANIDADE. Afortalar con recursos a Atención Primaria. Unha sanidade pública eficaz, 
eficiente, de calidade. Aumentar as camas por riba do 5 por mil. Camas en centros de 
crónicos. Oficinas de farmacia nos centros de saúde. 

 AUTONOMÏA PERSOAL EN SITUACIÓNS DE DEPENDENCIA. Desenvolver con recursos 
económicos, infraestruturais e persoais a Lei para dar cobertura aos dependentes 
severos (graos I-II) e graves (graos (I-II). Garantías para desenvolver a autonomía das 
persoas no seu contorno máis próximo. 

 INMIGRACIÓN. Poñer en marcha o Plan Galego de Inmigración nas 13 áreas de 
intervención (Acollida, Atención e Garantías Xurídicas, Benestar social, Saude, 
Vivenda, Educación, Emprego, Participación Cidadá, Codesenvolvemento, Muller, 
Sensibilización Social, Convivencia Intercultural e Mocidade). Politica de respecto e 
dignidade fronte a política de persecución e medo. Consellaría propia. Democratizar o 
Consello Galego de Inmigración. 

MOCIDADE. Transversalidade para dar conta das eivas en materia de emprego, de 
emancipación e acceso a unha vivenda, de acceso ao lecer e formación. 

 DIVERSIDADE AFECTIVO-SEXUAL. Lei de parellas de feito que regule as relación 
afectivo-sexuais distintas ao matrimonio en igualdade de dereitos e coordinada a 
nivel estatal. 

AUTOGOBERNO E FEDERALISMO
 Un Estado social participativo, a cidadanía no centro da política
 Avanzar cara a un Estado Federal Republicano. 
 Nova Lei Electoral e un novo Estatuto para Galicia.

UNHA CULTURA DE PAZ
 Internacionalismo solidario. 0,7 % para a Cooperación e Desenvolvemento. 
 Centralidade dos Dereitos Humanos. Loitar contra a pobreza e a desigualdade..


