
pels nostres drets.

repartim el treball i la riquesa.

totes juntes podem

Comitè de Vaga Social de Sant Andreu

vaga social general 
el dia 29 de marÇ

- El salvatge sistema capitalista en què vivim pretén descarregar so-
bre les persones més desprotegides tota la seva càrrega de corrupció.

- Corrupció tant fi nancera, causant del deute privat dels bancs -que 
ara s’ha convertit en públic- com corrupció política, que imposa les lleis 
que ens oprimeixen.

- El decret llei de la reforma laboral és un nou gra de sorra per a les 
brutals retallades que es fan en sanitat, educació i altres serveis socials.

- A més a més, la carestia de la vida segueix augmentat, amb pujades 
en transports, aliments, llum i aigua. Els salaris baixen i els preus pugen, 
cosa que implica una pèrdua contínua del nostre poder adquisitiu.

- La reforma laboral facilita l’acomiadament, precaritza el mercat labo-
ral i destrueix el contracte social entre empresaris/es i treballadors/es.

- S’ha de lluitar contra la por i la ignorància, mitjançant la solidaritat 
entre les persones, i per la unitat d’un poble que lluita pels seus drets 
socials i econòmics; per les persones abans que pels bancs i els/les 
poderosos/es.

per una vaga social solidÀria,
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