21 de març
Tornem a Madrid
Inscripcions: http://marxa deladignitat.org/

A un any de la commemoració de la gran manifestació
del 22M que va concentrar a Madrid a centenars de milers de persones reivindicant una vida digna, la situació
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no ha canviat a millor i s’aprofundeixen les conseqüències nefastes de les anomenades polítiques d’austeritat.
Toca tornar al carrer, tornar a defensar i mobilitzar-nos
pel programa de la Marxa de la Dignitat del 22M: pa,
treball, sostre, llibertat, dignitat!
Toca tornar a Madrid, tornar a demostrar que estem
farts de les mentides que pregona el govern del PP.
L’estafa (anomenada crisi) s’ha cobrat víctimes en forma
de:
-

Una taxa d’atur del 24%

-

Més de mig milió de llars sense cap ingrés

-

Creació de treball precari i amb sous miserables

-

Eliminació de drets i cobertures socials

-

Desnonaments

Des de tots els punts de l’Estat, columnes de dignitat
ens concentrarem a Madrid el dissabte, 21 de març.

El sistema post-franquista espanyol es descompon essent la prova fefaent l’eliminació de la suposada sobirania del
poble mitjançant:
-

L’augment de la repressió amb la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana i el Codi Penal

-

La priorització del pagament del deute als especuladors

Les marxes de la dignitat tornem a demanar a la majoria social i a la classe treballadora que es mobilitzi, que
demostrem al carrer que volem viure en dignitat, que identifiquem als culpables d’aquesta situació injusta i
que defensem els programes de les Marxes de la Dignitat:

 Pel dret a decidir de les persones i l’autodeterminació dels pobles
 Treball digne amb drets i salaris suficients, reducció de la jornada de treball
 Defensa dels serveis públics per a totes i tots
 Per uns serveis essencials garantits per a tothom: llum, aigua, gas, transport públic
 Pel dret a un habitatge digne
 Instauració de la renda bàsica
 Per la defensa dels drets de la dona i per un futur per a la nostra joventut
 No al pagament del deute il·legal, il·legítim i odiós
 Contra el Tractat de Lliure Comerç (TTIP) entre la UE i EE.UU
 Contra la repressió, contra la llei mordassa
 No a l’OTAN i No a les guerres
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