
MARXA 1 DE JUNY

MANIFEST

Avui, una vegada més, ens posem a caminar.

Perquè la situació no millora.
Perquè la precarietat laboral es cada cop més profunda.
Perquè es mantenen lleis injustes sobre l'habitatge i continua havent gent que es queda sense casa.
Perquè hi ha cases sense gent i gent sense casa.
Perquè hom segueix fent negoci amb els serveis públics i continuen les privatitzacions.
Perquè segueixen les desigualtats vers les dones i se les vol manllevar del dret a decidir sobre el 
propi cos.
Perquè s'aprofundeix en la repressió  de la llibertat d'expressió de les persones de classe 
treballadora.
Perquè es retallen els bens i serveis públics.

Perquè volem manifestar que estem aquí.
Perquè volem que tothom ens escolti quan cridem ben fort que no ens resignem.
Perquè volem deixar ben clar que cal prioritzar la dignitat i els drets de les persones, de les nostres 
veïnes i veïns, dels companys i les companyes, d'amics, amigues, infants joves, adults i grans, dones 
i homes.

Reclamem el dret i la dignitat de tota persona.
Reclamem el dret a un present i a un futur.

Volem treball digne, sostre digne, sanitat, educació i serveis per tothom.
Volem que se'ns pregunti i participar en les decisions importants.

Exigim que s'acompleixin els drets de les persones abans que la satisfacció dels interessos financers.

Una vegada més ens posem a caminar per a que se'ns vegi i per a ser cada vegada més companyes i 
companys que ajudin a canviar les coses.

I continuarem recolzant i ajudant-nos en totes les lluites:
Per un treball digne.
Per un sostre digne.
Per una educació, sanitat i serveis universals i de qualitat.
Per una societat més democràtica i igualitària.

I continuarem posant-nos d'acord i treballant per assolir-ho.
I continuarem reclamant els drets, proposant solucions i pressionant  les institucions polítiques.
I continuarem recolzant a aquelles persones que s'organitzen i difonent les seves iniciatives.
I ens continuarem mobilitzant.

I continuarem denunciant els abusos i les injustícies.

I caminarem tants cops com calgui i fins on calgui.


