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"Marxes contra la crisi"
Per què marxem?
- Perquè des del 2008, més de 2,5 milions de persones hem perdut la
feina.
- Perquè gairebé 5 milions de treballadors i treballadores estem aturats
en contra de la nostra voluntat i les persones joves suportem taxes
d'atur del 40%.
- Perquè 1,2 milions de persones aturades no percebem cap prestació
i prop de 300.000 malvivim amb 420€
- Perquè els empresaris ens acomiaden lliurement i impunement
sense causa o causa falsa i la "justícia" i les "lleis" els avalen.
- Perquè l'acomiadament és lliure, fàcil i barat: més de 4 milions de
persones treballadores tenim contractes temporals i els nostres acomiadaments surten gratis o màxim amb 8 dies d'indemnització per any
treballat.
- Perquè 11 milions de treballadores i treballadors dels 18,7 milions
d'ocupats, som mil euristes, amb rendes anuals inferiors a 9000€
- Perquè les nostres rendes salarials van caure el triple que les empresarials en el 2009.
- Perquè els 7 grans Bancs i Caixes van obtenir 17.000 milions de
euros de beneficis nets en el 2009 i les retribucions dels consellers i
directius de les grans empreses van créixer el 19,1%.
- Perquè el 68% dels 8,2 milions de pensionistes tenen una pensió
anual que no arriba al salari mínim interprofessional.
- Perquè empresaris financers, del maó, de l'energia, de les telecomunicacions, de la indústria, es van enriquir extraordinàriament amb les
seves especulacions immobiliàries, les seves especulacions sobre les
matèries primeres, els aliments, etc., etc., ens "van obligar" a endeutar-nos, hipotecar-nos, consumir sense límits i avui, ni tenim casa, ni
treball|feina ni futur.
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- Perquè ara ens diuen que no hi ha diners per a les pensions futures i
ens volen baixar les pensions, volen que treballem més anys i tornar a
endeutar-nos amb els fons privats de pensions.
- Perquè ens han congelat el salari i intenten negar-nos la possibilitat
de la negociació col·lectiva
- En resum, perquè ens continuen retallant els drets socials, laborals i
les llibertats.
- Perquè aquest model econòmic i social productivista, desarrollista,
consumista és injust, irracional i atenta contra la vida del planeta.

Per a què marxem?
- Per recuperar l'ocupació.
- Impedir els EROs, acomiadaments, contractes, subcontractes, ETTs...
- Garantir les prestacions socials i salarials als aturats i aturades.
- Defensar els serveis públics socials i gratuïts
- Perquè es redueixi la jornada de treball, es reparteixi el treball, es redueixi
l'edat de jubilació.
- Derogar l'acomiadament improcedent
- Eliminar els contractes temporals i precaris
- Impedir noves reformes laborals
- Per a que els recursos i la riquesa es distribueixi solidàriament i hi hagi prestacions socials de desocupació i pensions suficients per a tots i totes i mai
per sota dels 1.200 €.
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- Per a que els rics, empresaris, directius, executius, polítics, jutges, càrrecs
públics, contribueixin amb impostos progressius: qui més guanya més ha de
contribuir. Cal repartir la riquesa
- Impedir nous retalls socials i privatitzacions de serveis públics bàsics: sanitat, educació, dependència, comunicacions...
- Perquè canviem de model productiu, de distribució i de consum de veritat,
creant ocupació on es troba el verdader valor: en l'educació, en guarderies,
en escoles infantils, en el camp, en el benestar social, en les cures, en les tecnologies no agressives ni contaminants, en xarxes de transport públic sostenibles.
Per a això marxem a Madrid des del nord, sud, est i oest i cridem a tota la ciutadania: aturades i aturats, joves, pensionistes, gent assalariada, dones, autòctons o migrants a SORTIR A LA CALLE.... que JA és HORA.

NI UN PAS ENRERE, FINS A LA
VAGA GENERAL!

