


POLA REPARTICIÓN DO TRABALLO E DA RIQUEZA
ABONDA DE CORRUPCIÓN!

BASTA XA DE REPRESIÓN!

O 1º de Maio sempre ha ser un día reivindicativo e de recoñecemento da loita da clase obreira como 
garantía do dereitos ao traballo digno, a unha xornada laboral que posibilite conciliar o traballo 
coa vida, a un salario e prestacións sociais sufi cientes, as pensións adecuadas para vivir con 
dignidade, á liberdade sindical e de negociación colectiva, etc.

Dereitos que, tras seis anos de crise-estafa do sistema capitalista e tras dous anos das Leis de Reforma 
Laboral e da Seguridade Social, desapareceron con este golpe que gobernos, poderosos 
e empresarios deron contra “o seu estado social e de dereito” e que nos fi xo retroceder laboral e 
socialmente a tempos do capitalismo caciquil, situándonos ante o espello que nos devolve á realidade do 
horror, onde xa se nos garante, pola súa parte, que “o futuro aínda será peor para a maioría social”.

Este é o futuro-presente que nos teñen deseñado:

Seis millóns de persoas no paro, desafi uzadas do emprego e negándoselles o seu dereito máis 
esencial: o dereito a gañar a vida. Por extensión, négannos a protección ante estados de necesidade, 
cunhas prestacións sociais que non chegan para vivir dignamente.

Máis de medio millón de empregos públicos destruídos, facendo dos servizos públicos 
“organismos inefi caces”, coas súas políticas de recortes, de non investimentos, ata levalos á desaparición. 
Ao non cubrir as necesidades básicas das persoas, encontran a “escusa perfecta” para traspasar ao mercado 
e aos seus amigos empresarios, miles e miles de millóns, nun descarado roubo do patrimonio 
público, do que é de todos e todas.

O dereito á Negociación Colectiva e a Liberdade Sindical fóronnos arrebatados aos 
traballadores e traballadoras e ás nosas organizacións, sacrifi cados no altar da única liberdade existente, a 
do capital, para que a vontade unilateral dos empresarios sexa quen organice ao seu capricho o traballo e 
a vida, convertendo ao asalariado nunha mera mercadoría de usar e tirar.

O empobrecemento material de millóns de traballadores e traballadoras, a través de mecanismos 
como o recorte masivo dos salarios, está a xerar unha das sociedades máis desiguais do mundo: 
20 persoas do estado español acumulan tanta riqueza como o 20% da poboación máis empobrecida, é 
dicir máis de 8 millóns de persoas.

E cando as persoas saímos á rúa en defensa destes dereitos básicos e esenciais para unha vida 
minimamente digna..., tratan de amordazarnos, de acalarnos, con sucesivas leis cada vez 
máis liberticidas (lei de seguridade cidadá, lei do aborto, lei de folga, lei de xurisdición universal, etc. ) 
e represión policial absolutamente desproporcionada.

Este 1º de Maio, ten que seguir sendo o día en que millóns de traballadores e traballadoras, digamos 
BASTA e enchamos as nosas vidas cotiás, non de sufrimento nin desespero, senón de LIBERDADE, 
impoñendo a gobernos, empresarios e poderosos, outra Orde Social, outro sistema, onde a repartición 
do traballo e da riqueza, faga que unha VIDA DIGNA para todas as persoas sexa posible aquí e agora.

VIVA O 1º DE MAIO DE LOITA E DIGNIDADE!
VIVA A REVOLUCIÓN SOCIAL!
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