Red europea dels sindicats alternatius i de base

Contra l’atur i la precarietat, hem d’imposar un altre
repartiment de la riquesa! Donem suport i
participarem a les Marches de la Dignitat organitzades
en el Estat espanyol aquest març.
Al març 2014, Marxes de la Dignitat recorreran Espanya finalitzant el 22 de març a Madrid.
Els-les participants a aquestes Marxes afirmaran públicament que el moment no està per
queixar-se, ni per abaixar els braços sinó tot el contrari, és un moment de lluita!
El govern de l'Estat espanyol ataca, durament des de fa mesos, els treballadors i les
treballadores. Cada dret posat en dubte. Una part cada vegada més important de la població ha
de enfrontar la pobresa més extrema, en les empreses la precarietat és la regla, tots els serveis
públics útils a la població estan sent destruïts.
No és la falta de diners la causa sinó el seu repartiment, el seu ús. Els governs van donar sumes
colossals als banquers: centenars de milions serveixen per expulsar la gent de casa seva, a ferlos fora de dret a l’atur, perquè els-les patrons-es recullin encara més beneficis.
Les nostres organitzacions sindicals ens sentiom plenament identificades amb les
reclamancions d’aquesta marxa per la dignitat:


No pagarem, el deute no és nostre!



Cada un-a de nosaltres té el dret de viure amb dignitat.



un treball socialment útil per tots i totes.



Mantenir i desenvolupar els serveis públics.

Els governs han donat
els nostres diners als
banquers, i ens demanen
retornar aquests
montants requalificats
com a “deute pública”!

Donem suport a les marxes que recorreran Espanya auest
mes de març.


Donant a conéixer aquesta iniciativa a cada un dels nostres paisos.

 fem una crida als moviments d’aturats i aturades a donar suport a aquestes marxes de la
dignitat.
Delegacions de les organizacions de la xarxa europea dels sindicats alternatius i de base
serán presents a les Marxes i a Madrid el 22 de març

