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Pa, treball, casa, drets i dignitat per a totes les persones treballadores!
Per a defendre tot allò que és i ha de ser nostre: la LLUITA és l´únic camí!



DIMISSIÓ DELS GOVERNS AL SERVEI DELS MERCATS I NO DE LES PERSONES!
Contra l’atur, la precarietat, les retallades i la repressió 

 No al pagament del deute. Ja n’hi ha prou de retallades. No a la troica 
Comencem l’any 2014 sense cap millora per al conjunt dels treballadors i treballadores, immersos en una crisi 

capitalista sense precedents i sense que el govern il·legítim prenga mesures que no siguen més misèria, precari-
etat i repressió. Uns governants que es mostren com a representants reals de la BANCA, la PATRONAL i el GRAN 
CAPITAL sota les ordres de la TROICA (Comissió Europea, Banc Central Europeu i Fons Monetari Internacional).
Vivim una situació en què cada minut que passa ens porta més i més cap al LÍMIT, SITUACIÓ contra la qual totes 
i tots hem de començar a donar una autèntica resposta col·lectiva i massiva, lluitant des de la base, des del nostre 

territori i a l’uníson. Perquè cada dia que passa la situació es torna més agònica i difícil.

Per tot això, EXIGIM:
  — La DEROGACIÓ de totes les contrareformes imposades: laborals, de les pensions, educatives, sanitàries, de 
l’avortament, 15/97, de repressió ciutadana, etc.
 — Un pla real contra l’ATUR I una RENDA BÀSICA.
— La PARALITZACIÓ de tots els desnonaments, garantint el dret fonamental a l’habitatge i els serveis bàsics d’aigua 
i energia.
— Uns SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT, UNIVERSALS I GRATUÏTS.
— Polítiques efectives i reals d’IGUALTAT D’OPORTUNITATS, independentment de l’origen, del sexe, de l’orientació 
sexual, de la identitat de gènere, de les diversitats o l’edat de les persones.
— Que la BANCA torne els préstecs i siga NACIONALITZADA, junt amb totes les empreses i els sectors estratègics.
— Una política fiscal en què paguen més els qui més tenen i que garantisca la despesa social pública.
— Una DEMOCRÀCIA de veritat.

Per a la construcció de la unitat i del poder popular
Avancem amb les Marxes de la Dignitat per arribar el 22 de març de 2014 a Madrid!

Volem viure i treballar amb dignitat en la nostra terra i amb la nostra gent!


