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CHAMAMENTO 

MOBILÍZATE POLOS TEUS DEREITOS. POR UNHA SAÍDA DE ESQUERDAS Á CRISE 

 

Prezados veciños / prezadas veciñas 

Xa non caben máis renuncias. Xa abonda de deixar facer. De resignarse. De queixarse e non 

reaccionar. De non actuar é permitir o acoitelamento dos nosos dereitos, do noso futuro. 

 

Os culpables da crise non somos nós, a clase traballadora. NON. Os culpables son outros. 

Pero saíron ben parados. Ninguén asumiu a súa responsabilidade e mesmo recibiron a axuda 

do diñeiro público entregado con xenerosidade por parte de quen debía protexer á clase 

traballadora. Estes auténticos desgobernadores do ben público, a nós, a base real da 

sociedade, non nos beneficiaron nin axudaron en ningún momento. Todo o contrario. A nós, 

castígannos con traballos precarios; con temporalidades extremas; con reducións salariais 

sobre reducidos salarios; co desemprego masivo; co aumento de impostos indirectos que 

gravan por igual aos que menos teñen ca os que máis teñen, mentres os millonarios agochan 

os seus beneficios en paraísos fiscais e pode ser amnistiados; coa chantaxe, verdadeira 

falsidade, de que hai que elevar a idade de xubilación aos 67 anos para manter o sistema; 

coa destrución sistemática e planificada do noso patrimonio: os servizos públicos, 

entregándoos a empresas privadas 

Os nosos desgobernadores non axustan a carteira dos poderosos. A súa política de 

axustes é pensar como afogarnos con máis obrigas, con máis impedimentos para vivir con 

dignidade. E todo legalizado cunha nova reforma laboral que só estenderá aínda máis a 

nosa indefensión perante a patronal. Non podemos permitilo. É moi importante que sexamos 

moitos e moitas este domingo 12, que vexan que non imos calar. Todos xuntos podemos 

impedilo. Temos que recuperar a iniciativa fronte a esta política de desmantelamento dos 

nosos dereitos, do noso futuro, da nosa dignidade. 

 

PORQUE HAI ALTERNATIVA.  

LOITEMOS XUNTOS POLOS NOSOS DEREITOS 

 

DOMINGO 12 DE SETEMBRO DE 2010 

ÁS 12H, NA ALAMEDA DE COMPOSTELA 


