1. Contra les polítiques austericides de la UE. No al pagament del deute.

1. Contra les polítiques austericides de la UE. No al pagament del deute.

2. Pel dret a la ciutadania i a la lliure circulació de totes les persones. Cap
ser humà és il·legal

2. Pel dret a la ciutadania i a la lliure circulació de totes les persones. Cap
ser humà és il·legal

3. Pel blindatge dels drets socials bàsics: habitatge, educació i sanitat
universals

3. Pel blindatge dels drets socials bàsics: habitatge, educació i sanitat
universals

4. Per la plena sobirania dels pobles: NO al TTIP, ZETA i TISA.

4. Per la plena sobirania dels pobles: NO al TTIP, ZETA i TISA.

5. Pels drets col·lectius dels pobles a la seva lliure autodeterminació.

5. Pels drets col·lectius dels pobles a la seva lliure autodeterminació.

6. Derogament de les reformes laborals, prioritàriament de les dues últimes aprovades sota els governs de Rajoy i Zapatero.

6. Derogament de les reformes laborals, prioritàriament de les dues últimes aprovades sota els governs de Rajoy i Zapatero.

7. Per una renda garantida ciutadana.

7. Per una renda garantida ciutadana.

8. Repartiment del treball i la riquesa. Cap aturada sense prestació.

8. Repartiment del treball i la riquesa. Cap aturada sense prestació.

9. Derogació de la llei d’estabilitat pressupostària.

9. Derogació de la llei d’estabilitat pressupostària.

10. Per un desenvolupament econòmic al servei de les persones, democràtic i respectuós amb el medi ambient.

10. Per un desenvolupament econòmic al servei de les persones, democràtic i respectuós amb el medi ambient.

11. En contra de les intervencions militars imperialistes. Sortida de l’OTAN
i desmantellament de les bases militars. Ni un euro per a la guerra.

11. En contra de les intervencions militars imperialistes. Sortida de l’OTAN
i desmantellament de les bases militars. Ni un euro per a la guerra.

12. Per una política de plena acollida a les persones refugiades. Compliment de la legislació internacional del dret fonamental d’asil.

12. Per una política de plena acollida a les persones refugiades. Compliment de la legislació internacional del dret fonamental d’asil.

13. Per la defensa del sistema públic de pensions. Revertiment de les
retallades.

13. Per la defensa del sistema públic de pensions. Revertiment de les
retallades.

14. Polítiques actives contra la violència de gènere.

14. Polítiques actives contra la violència de gènere.

15. Contra la retallada de llibertats civils, la llei Mordassa. Absolució encausades i represaliades socials i sindicals.

15. Contra la retallada de llibertats civils, la llei Mordassa. Absolució encausades i represaliades socials i sindicals.

