
“TOD@S SOMOS EMIGRANTES”  
“Pedimos traballadores  e  chegaron             

persoas”. (Analista suízo Max Frisch) 

POLO TANTO REXEITAMOS:                                                                   
As medidas e propostas orientadas a limitar os nosos dereitos    

individais, laborais e sociais. 

As persoas inmigrantes  

aportamos a nosa forza  

de traballo, pero tamén  

as nosas  culturas,  

valores, ideas e  

 coñecementos.  

“TOD@S SOMOS EMIGRANTES”  

As persoas            

inmigrantes vimos 

aquí para atopar un 

lugar no que poida-

mos vivir coas  nosas     

familias en     condi-

cións dignas, pero 

que tamén contribui-

mos de forma notable 

ao desenvolvemento 

económico,     cultu-

ral e social de Galicia 

e de España nos     

últimos anos. 



MANIFESTO: 
 
1.- Que as persoas inmigrantes vimos aquí para atopar un lugar no que poi-
damos vivir coas nosas familias en condicións dignas, pero que tamén con-
tribuimos de forma notable ao desenvolvemento económico, cultural e so-
cial de Galicia e de España nos últimos anos. 
 
2.- Que as persoas inmigrantes aportamos a nosa forza de traballo, pero 
tamén as nosas culturas, valores, ideas e coñecementos. A maior parte das 
veces non temos outra alternativa que emigrar dos nosos lugares de orixe, 
aínda que non nos guste e sendo conscentes de que os nosos países quedan 
máis empobrecidos coa nosa marcha. 
 
3.- Que a maior parte das persoas inmigrantes residentes aquí optamos por 
desenvolver neste país o noso proxecto vital e o das nosas familias,  e que 
independentemente da situación económica boa ou mala temos dereito a 
vir e/ou a seguir aquí. 
 
4.- Que as persoas inmigrantes pedimos neste contexto de crise como no de 
bonanza económica anterior,  igualdade de dereitos e obrigas con respecto 
ao resto da poboación. Somos e sentímonos tamén de aquí. 
 
5.- Por todo o anterior,  rexeitamos as medidas e propostas orientadas a 
limitar os nosos dereitos  individais, laborais e sociais: 
 
-  A chamada Directiva Europea de Retorno, unida á  proposta do goberno 
español de ampliar o tempo de estancia nos centros de internamento ata os 
60 días. 
 
- O programa de Retorno Voluntario, coa posibilidade de cobrar a presta-
ción de desemprego acumulada de forma completa, ou a fortísima limita-
ción dos catálogos de ocupacións de difícil cobertura. 
 
- No horizonte, a anunciada limitación do noso dereito ao reagrupamento 
familiar ou a ampliación de prazo para poder acceder  ao arraigo social, 
cuestións que serían terribles de se converter en realidade  para moitos e 
moitas de nós e para as nosas familias. 
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