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Neste día Internacional da Fibromialxia, os enfermos e as entidades que nos 

defenden como AGAFI – Asociación Galega de Fibromialxia, levantamos a 

voz para reclamar, unha vez máis, as nosas reivindicacións como enfermos 

e coma cidadáns. 

Porque aspiramos a unha mellor calidade de vida para nós e para as nosas 

familias. 

Porque temos soños e aspiracións lexítimas, e un sentido da dignidade e 

dos nosos dereitos que nos obriga a reivindicalos. 

Porque pedimos que a fibromialxia sexa plenamente recoñecida e tratada 

como enfermidade dentro do Sistema Público Sanitario e Social. 

Porque reclamamos que se nos trate con RESPETO en todos os ámbitos da 

sociedade, empezando polo cidadán anónimo, pasando polos 

profesionais sanitarios e sociais, empresarios e sindicatos, científicos e 

investigadores, ata chegar ás institucións públicas, que deberían ser os 

principais garantes dos nosos dereitos e da Lei. 

Porque esiximos o CUMPRIMENTO da Lei, dende a Declaración Universal 

dos Dereitos Humáns, ata a Constitución Española e os diversos Estatutos ou 

Leis Autonómicas. 

Para que todos os enfermos sexamos tratados coma cidadáns de pleno 

dereito, TODOS sen distinción. 

Para que as asociacións de enfermos (como AGAFI), na que depositamos 

a nosa confianza e esperanza poida deixar de ser o único refuxio de tantos 

enfermos incomprendidos e excluídos. 

Para que deixen de ter que loitar continuamente para suplir carencias e 

deficencias deste Estado do Benestar, que nos cobra os seus impostos 

cando somos produtivos e nos abandoa cando estamos enfermos e lle 

reclamamos os nosos dereitos. 

Neste punto, queremos destacar os logros conseguidos en algúns territorios 

do Estado e denunciar o ensanchamento das desigualdades entre 

Comunidades Autónomas, o que conleva que a enfermidade non ten 

nacionalidade ou, polo menos, non debería tela. 



Neste sentido, e pese a significados avances desiguais, neste Manifesto 

sintetizamos, tamén unha vez máis, as nosas reivindicacións prioritarias: 

O recoñecemento da enfermidade por parte dos profesionais, institucións, 

axentes sociais e a sociedade en xeral 

A investigación para lograr un mellor diagnóstico, tratamentos e 

seguimento 

A mellora da atención sanitaria en atención primaria que garantice a 

igualdade na calidade e a accesibilidade aos recursos e servizos do 

Sistema Público de Saúde 

O acceso ao traballo, sexa mediante a adaptación dos postos de traballo, 

sexa mediante novas fórmulas de inserción laboral 

As xustas prestacións sociais cando a gravedade da enfermidade non nos 

permite traballar 

Todo isto cunha chamada á SOLIDARIEDADE da cidadanía na loita común 

para crear unha sociedade máis XUSTA e máis EQUITATIVA. En definitiva, 

máis HUMANA. 
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