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BLOQUE 2: DEREITOS SOCIAIS

RENDA BÁSICA
O sistema actual de Seguridade Social afronta unha grave crise, que compromete o seu funcionamento no
presente e máis a súa viabilidade a futuro. A bolsa permanente de paro estrutural e a precarizción dos traballos
de centos de miles de galegas evidencia unha triste realidade: O traballo non está garantido, nin está a garantir
unhas mínimas condicións de vida para todas as persoas. Este sistema deixa sistematicamente de lado ás
persoas vulnerables e ás que realizan os tan necesarios traballos non remunerados, ligados sobre todo ás
tarefas de coidados e dependencia, e que recaen de forma tan asimétrica nos lombos das mulleres.
Entendemos a RBU como o recoñecemento do dereito á existencia digna que teñen todas as persoas, polo
feito de ser persoas. Recoñecer este dereito, implica garantir o acceso de todas nós a uns recursos materiais
mínimos suficientes para satisfacer as nosas necesidades básicas, e supón así unha garantía de liberdade e
autonomía persoal ao mesmo tempo que persegue un reparto efectivo e directo da riqueza xerada
colectivamente como sociedade. Entendemos entón, que a Renda Básica Universal é un sistema de Seguridade
Social Universal.
Dende EQUO Galicia promoveremos todas as medidas posibles dende o ámbito galego orientadas á posta en
marcha dunha Renda Básica Universal, ou a afondar no seu estudo e obxectivos de dignidade e equidade.
Conforme a estes principios de promoción dunha Renda Básica Universal, propoñemos:

•

Poñer a Renda Básica Universal no debate público e promover cantas accións se consideren oportunas
(plans piloto, estudos de financiamento, etc) sobre este tema dentro do eido galego.

•

Promover dende o Parlamento de Galicia as medidas necesarias para avanzar, no marco das súas
competencias, na implantación dunha RBU no conxunto do Estado español. Defendemos un modelo de
Renda Básica a escala estatal , complementada polas comunidades autónomas, para así poder
optimizar os recursos e ofrecer unha maior adaptabilidade á realidade social de cada territorio.

•

Instar ao Goberno do Estado, por ser súa esta competencia por mor de de ter a potestade fiscal, a que
desenvolva todas as medidas necesarias para implantar unha Renda Básica da Corentena: un ingreso
individual a toda a poboación de contía suficiente para poder vivir con dignidade esta situación de
excepcionalidade; un ingreso sen condicións, e, por tanto, inmediato e eficaz. No ano 2021, coa
declaración da renda, faríase balance con cada contribuínte

•

Esta Renda Básica de Corentena pode e debe ser un primeiro paso para a implantación dunha Renda
Básica Universal, Incondicional, Individual e Suficiente de carácter permanente.

•

De maneira transitoria, mentres non se acadase a implementación dunha RBU, promoveremos e
defenderemos a mellora nos actuais sistemas de rendas mínimas condicionadas que a Xunta de Galicia
dedica actualmente á loita contra a pobreza e a exclusión social como a RISGA.

•

Promoveremos as reformas necesarias do sistema fiscal co fin de dotar orzamentariamente aos
distintos proxectos orientados á implementación dunha Renda Básica Universal.
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