
 
 

 
 

RESOLUCIÓN APROBADA POLA DIRECCIÓN EXECUTIVA DE 
ESQUERDA UNIDA 

 

 
Dez anos despois do inicio da crise económica o poder adquisitivo 

das familias galegas non ten mellorado e o emprego tense 
precarizado á par que a maioría de dereitos sociais.  

 
A dereita foi incapaz de combater a progresiva desindustrialización 

de Galicia e a perda dos nosos sectores productivos. Unha dereita 
que nos últimos anos foi clave no estrangulamento dos servizos 

sociais e da sanidade no noso país. A mesma dereita que afogou a 
pluralidade informativa e a nosa cultura.  

 
Dez anos despois as galegas e os galegos somos máis pobres. Medio 

millón de persoas no noso país malviven diariamente no limiar da 
pobreza, entre elas un de cada catro nenos e nenas.  

 

As vindeiras eleccións autonómicas representan a oportunidade de 
frear a perda de dereitos, de tomar as rendas do crecemento social 

e económico.  
 

Esquerda Unida entende sen embargo, que para abordar esa 
oportunidade non abonda con desaloxar á dereita. Galicia precisa un 

programa de Goberno capaz de loitar contra esta perda de soberanía 
e dereitos, capaz verdadeiramente de facer da mellora das 

condicións materiais de vida da clase traballadora a súa prioridade. 
Un Goberno honesto, con propostas reais para lograr eses 

obxectivos. 
 

Defendemos que o único xeito de facelo é cun auténtico programa 
de esquerda, que trate os verdadeiros problemas do día a día de 

galegas e galegos. Cun plantexamento claro e serio que beba das 

demandas sociais e sindicais e no que os dereitos das mulleres 
sexan unha cuestións transversal a todo el. Cunha verdadeira 

alternativa sen promesas baleiras, se non con propostas para un 
futuro estable. 

 
Cremos que esta proposta seria e solvente, desde a  nosa 

capacidade de autogoberno,  require esforzo e compromiso. O 
mesmo que manteñen a maioría das galegas e galegos.  

 
Por iso comezamos a traballar a nosa alternativa para as vindeiras 

eleccións autonómicas.  



 
 

 
Esquerda Unida, leal ao noso traballo en prol da unidade, entende 

que esta alternativa pasa tamén polo diálogo cos outros partidos da 
esquerda cos que xa traballamos e articulamos propostas políticas 

no noso pasado recente. Ofrecendo continuidade ao proxecto que 

iniciamos en 2012. Devolvendo a claridade e a simpleza ao mesmo. 
Facendo que o importante non sexan as diferencias, se non que ante 

a desigualdade sexamos quen de golpear xuntas e xuntos. 
 

Entendemos que a necesidade de ofrecer esa resposta que precisa o 
noso pobo non admite demoras e consideramos que é necesario 

iniciar xa un diálogo entre as forzas de esquerda.  
 

Por iso, emprazamos ás direccións de Podemos Galicia e 
Anova a manter sendas xuntanzas na primeira quincena de 

Xaneiro, coa finalidade de poñer en común as nosas 
fortalezas para afrontar o reto que temos por diante. 

 
 

 

 
Compostela, 09 de Decembro de 2019 

 
 


