EL CAPITALISME I LA PRECARIETAT
MATEN.
JUSTÍCIA SOCIAL.
Manifest de les Marxes de la Dignitat
(30 març 2019)
Les Marxes de la Dignitat tornen de nou al carrer en complir-se el 5è
aniversari de la multitudinària mobilització de Madrid. Les consignes són
les mateixes: pa, treball, sostre i igualtat per a conquerir una vida digna.
Amb l'excusa de la crisi econòmica s'han realitzat criminals retallades
socials i laborals que han precaritzat la vida dels treballadors i
treballadores i d'una majoria social que no compta amb els mitjans bàsics
per subsistir.
El canvi de govern, si bé ha fet tímids avanços com el salari mínim a 900
euros, no ha resolt els grans problemes de la població: l'atur, els
desnonaments, la privatització i degradació dels serveis públics, les
reformes laborals, la fugida de joves que no tenen futur, la violència
masclista, l'augment de la pobresa i el deute.
A mesura que, en aquests anys, es perdien drets i conquestes laborals
creixia la participació dels moviments socials que no es resignaven
davant aquesta situació.
Els pensionistes, amb les seves constants mobilitzacions defensant el dret
a una pensió digna, la Plataforma d'afectats per la hipoteca que paraven
desnonaments i negociaven lloguers justos i socials defensant
l'organització d'un parc social d'habitatge, les kellys, els raiders i les
innombrables lluites que la classe obrera ha portat a terme els últims
anys han marcat aquesta etapa. Drassanes, Telefónica, Treballadors i
Treballadores de la Sanitat i l'Educació i els triomfs de les lluites a CocaCola i Cacaolat.
El moviment que ha tingut més repercussió ha estat la vaga feminista del
8M. Les companyes han portat aire fresc amb la seva massiva participació
en defensa de la igualtat, contra el patriarcat, contra la violència de
gènere i contra el capitalisme. La seva mobilització mundial, que va tenir
un contingut de classe, va arrossegar a altres sectors de la població.
Com a part de la retallada de drets en tot l'Estat hi ha activistes i
sindicalistes que estan processats i, a Catalunya, la justícia condemna als
que defensen el dret a decidir.
Per tot això, AVUI REIVINDIQUEM:
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1) No al pagament del deute il·legal i il·legítim. Derogació de la
reforma de l'article 135 de la C.E. i de les lleis austericides.
2) Defensa dels serveis públics de qualitat per a tots i totes (educació,
sanitat, remunicipalització de serveis, etc.)
3) Per la nacionalització dels sectors estratègics de l'economia (energia,
transport, banca, etc.)
4) Per la reversió de les retallades laborals i socials i la recuperació
dels drets laborals robats al poble treballador. Contra la precarització
laboral i social, derogació de les reformes laborals del PSOE i del PP.
5) Per una ocupació digna i de qualitat, per un salari suficient.
Augment del salari mínim per sobre dels 1.300 euros. Pel blindatge de
les pensions a la Constitució i la seva garantia a través dels PGE.
6) Pel dret a decidir de les persones, els pobles i les nacions de l'Estat
en els aspectes que concerneixen la seva vida i futur.
7) Per la defensa dels drets de la dona i la lluita contra la violència de
gènere. Reconeixement del treball de cures i a la llar.
8) Per un futur digne per a la joventut que no l'obligui a l'exili o la
migració.
9) Contra la repressió. Derogació de les lleis repressives i absolució i
llibertat dels represaliats per motius polítics, per l'Amnistia Social.
10) Pel dret a l'habitatge. Per la garantia dels serveis bàsics de llum,
aigua, gas, farmacèutics. Per la protecció dels béns públics (com a
habitatges socials, infraestructures) enfront de l'espoli dels fons voltors.
11) Contra la ingerència i per la solidaritat internacional. No a l'OTAN.
NO a les guerres.
12) Drets per a totes, cap ésser humà és il·legal. Contra l'acord
d'expulsió de les persones refugiades i en situació administrativa
irregular, pel compliment dels drets humans i el tancament dels CIES.
13) Pels drets del planeta. Per una gestió sostenible i repartiment
equitatiu dels recursos naturals, i consum responsable.
14) Pel repartiment de la riquesa, una fiscalitat justa i redistributiva de
forma que pagui més qui més té.
15) Per la defensa i protecció dels sectors més vulnerables com els
menors, les persones amb disfuncionalitat, gent gran, infància i
col·lectius LGTBI.
Barcelona, 30 de març de 2019
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