PEL RESCAT DE LA DEMOCRÀCIA, EL PODER DE I PER AL POBLE
Avui 19 de juliol de 2012 el Congreso de Diputados d’Espanya convalidarà un seguit de bestieses en
forma d’espoli de drets econòmics, socials i laborals dels treballadors i treballadores. Ells fan
servir l’eufemisme medidas de ajuste económico1 però tothom sap que el Consejo de Ministros no
té cap mena de poder de decisió autònom, ans el contrari, actua de corretja de transmissió dels
nous amos d’Europa2.
Davant d’aquest atac a la democràcia (poder del poble) que el
precedent més recent és la dictadura feixista del Generalísimo, cal
una resistència i lluita de tots els agents socials i de la ciutadania,
cal una RE-ACCIÓ (llegir editorial Evolució3).
Parafrasejant un comissari anomenat Piqué4, “cal combatre la
guerrilla financera que ofega al poble i vol destruir el model de
societat democràtica, cal perseguir-los com a les rates encara que
s’amaguin darrera d’un escó de diputat al Congrès o al Parlament,
d’un parket de la Borsa o en un despatx de Bruseles; NO
REPRESENTEN A NINGÚ!
No és només per la retallada del 5%, ni per la supressió de la
paga extra, és per tot plegat, no saben el que fan. Volen
privatitzar serveis, seguretat, pensions, ... en fi, que la seva missió
és aniquilar l’Estat del Benestar i substituir-lo per un univers
financer mundial on l’única premissa és beneficis o mort.

Avui hi ha convocada una manifestació a diferents punts del territori per visibilitzar el
descontentament i la indignació davant aquest nou atac frontal als treballadors i treballadores dels
serveis públics.

DES DEL CAT ANIMEM A LA PARTICIPACIÓ EN ELS DIFERENTS
ACTES I MOBILITZACIONS D’ARREU DEL TERRITORI, SENSE
SIGLES NI LOGOS, TOTS SOM POBLE!
AIXÒ NO POT QUEDAR IMPUNE!
CATalunya,

19 de juliol de 2012
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http://www.expansion.com/2012/07/15/economia/1342348381.html
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf
4http://elsindicat.files.wordpress.com/2012/07/new-order.pdf
3http://elsindicat.files.wordpress.com/2012/07/editorial1.pdf
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