Manifest Primer de Maig

Per una Catalunya social per a viure dignament:
amb ocupació i serveis públics de qualitat
Celebrem aquest Primer de Maig, Dia Internacional del Treball, en un moment de mobilització dels treballadors i
treballadores (Panrico, Alstom, TV3 i Catalunya Ràdio, Coca-Cola, neteja de Madrid, i tantes d’altres empreses,
plataformes i col·lectius). És la resposta a les polítiques neoliberals que des de fa sis anys porten a terme els
governs del PSOE primer i del PP després, i a Catalunya el govern de CiU, amb el suport d’ERC.
El 22 de març passat una gran manifestació de dos milions de persones a Madrid -moltes d’elles procedents de
Catalunya i amb la participació activa d’EUiA-, vam reclamar “pa, treball i sostre” denunciant les polítiques del
Govern del PP. I vam demostrar de forma contundent que “sí es pot” lluitar contra la barbàrie. Així mateix, en el
marc de reivindicar un treball digne, les concentracions del 30 d’abril davant de les oficines del SOC donaran
continuïtat a aquest reclam.
Les dades parlen: 5,9 milions de persones aturades a Espanya, de les quals 820.400 viuen a Catalunya. L’exclusió social i la pobresa van en augment: a Espanya, més de 3,9 milions de persones a l’atur no reben prestació.
A Catalunya, una taxa del 21% es troba en risc d’exclusió social. Es retallen els salaris reals (un 9% aproximadament entre 2010 i 2013), les prestacions socials, els serveis públics i la inversió productiva, deprimint la demanda
i afectant negativament a la qualitat de vida de la ciutadania.
A Catalunya defensem l’exercici del dret a decidir, però també volem decidir sobre les polítiques socials i econòmiques a desenvolupar.
Per tot això, EUiA proposem:
1. Salari i pensions mínimes de 1.100€, amb garantia del seu poder adquisitiu.
2. Treball digne, estable, segur i saludable. Retirada de les últimes reformes laborals.
3. Reducció de la jornada de treball a 35 hores sense reducció de salari per garantir la plena ocupació.
4. Una Renda Garantida Ciutadana per a les persones sense o amb baixos ingressos;
serveis bàsics d’aigua, electricitat i gas, i transport públic d’accés garantit.
5. Regulació de la dació en pagament a la llei hipotecària i creació d’un parc d’habitatge social.
6. Reforma fiscal justa, perquè pagui més qui més té. Lluita contra el frau i l’evasió fiscal.
7. Igualtat d’oportunitats, drets i deures de ciutadania de totes les persones immigrades.
I volem recordar que el 25 de maig hi haurà eleccions europees en un context de revifada de l’extrema dreta a
Europa i de canvi de model amb les polítiques d’austeritat imposades per la Troika. Mobilitzem-nos doncs perquè Europa estigui al servei de les persones i no pas al servei dels mercats i les grans corporacions financeres i
industrials.

Dijous 1 de maig, tothom a la manifestació, Visca el 1r de maig!
www.twitter.com/@EUiA_cat
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