1r de maig 2013
El 1r de Maig és el Dia Internacional de la classe treballadora, un dia de lluita de la classe social a la que pertanyem
el 99% de la població, un dia per sentir-nos de la mateixa classe social, per confluir totes les persones, ja siguem
empleades, aturades, joves, pensionistes, migrants, estudiants, desnonades, excloses... El 1r de Maig, un dia per
reivindicar als carrers la defensa de la nova societat que creiem, basada en la llibertat i la justícia social.
Aquest 1r de Maig és el cinquè consecutiu que vivim després de l’esclat d’aquesta crisi del sistema capitalista provocada conscientment pel poder, per polítics corruptes, pels rics i especuladors amos de la banca, de la gran patronal,
de les multinacionals.
Ens han conduït a una situació d’emergència social. Han creat sis milions d’aturats, han rebaixat els salaris, ens
neguen el dret al treball, a un conveni col·lectiu, retallen les despeses socials, privatitzen la sanitat, l’educació, redueixen la protecció social, ens fan pagar un deute il·legítim, privatitzen les grans empreses, els serveis públics, rebaixen
les pensions, tots els drets els converteixen en negocis... i tot això gràcies a una classe política immoral, corrupta, que
solament rep ordres de la Troica (BCE-UE-FMI) i abandona la seva obligació de servir al poble, generant un sistema
polític que nega la veritable participació democràtica a aquest poble.
La perversitat d’aquest atac ideològic i estratègic no té límits. Hem de ser nosaltres, totes i tots, els qui donem les
solucions des de l’autogestió, engegant projectes i accions que aturin l’agressió, i que ens condueixin a una nova
societat que doni prioritat a les necessitats de les persones enfront dels mercats econòmics i financers.
Des de la CGT diem que no podem seguir resignats davant el drama de l’atur i proposem l’ocupació de les empreses
que tanquin sent les i els treballadors els qui les gestionem i rebem el finançament i assessorament públic que ara
es destina per tancar-les.
Enfront de l’atur proposem repartir el treball, reduint la jornada laboral, proposem avançar l’edat de jubilació, per
poder treballar totes i tots.
Proposem repartir la riquesa a través d’una reforma fiscal que acabi amb el frau, els paradisos fiscals, les exempcions
d’impostos a les grans fortunes i empreses i que siguin els rics els qui paguin més, perquè la sanitat, l’educació, la
protecció social siguin públiques i universals, per totes i tots.
No podem seguir resignats, davant un sistema polític i social imposat pel capitalisme que aconsegueix portar-nos a
situacions de gana, violència, desesperació, a la destrucció de la vida al planeta.
Des de la CGT proposem lluitar, ocupar els carrers, els espais públics, proposem
una mobilització permanent contra el sistema, negar-nos a col·laborar amb ell, proposem convocatòries de vagues sectorials i generals perquè la població sigui la
veritable protagonista de la nova societat que volem, una societat de repartiment,
d’igualtat i justícia. Una societat autogestionària, antipatriarcal, ecologista, no racista
ni xenòfoba... llibertària.

AQUEST ÉS L’ÚNIC CAMÍ:
l’autogestió
NO HI HA VOLTA ENRERE!
VISCA EL 1r DE MAIG!

