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As políticas neoliberais do Goberno do
PP condénannos á miseria.Os poderes
económicos ante os que o Goberno é
tan sumiso, decidiron que o noso país
se empobreza, que non produza e que
compita baixando salarios. Ese non é o país
que queremos. Queremos construír outro:
un país produtivo e solidario, con bos
servizos públicos e unha repartición da
riqueza xusta. Queremos construír un país
mellor, entre todos e entre todas, para
todos e para todas, e por iso esiximos a
dimisión deste goberno e a convocatoria
de eleccións. Para que o soberano fale.
PARA DEVOLVER A VOZ AO POBO.
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GOBERNO DIMISIÓN!
6 millóns de persoas en paro.
1.700.000 fogares con todos os seus membros en paro.
52% de paro xuvenil, mocidade que emigra.
22% de pobreza.

HAI SOLUCIÓNS. HAI ALTERNATIVA.
SI SE PODE!!
HAI ALTERNATIVAS ECONÓMICAS
– Banca pública. Reforma fiscal xusta. Combater a fraude.
– Auditoría da débeda e rexeitamento da débeda ilexítima. Que o BCE financie
aos Estados e a programas de investimento público.
– Recuperar empresas privatizadas. Investir en sectores estratéxicos.

€

185.000 millóns de euros de fondos comprometidos
(18,5% PIB) para o rescate aos bancos (dos cales
60.000 millóns de transferencia directa).
Garanten á banca cobrar a débeda á conta dos recortes
sociais.
Privatizan os sectores públicos.
É unha fraude democrática. O PP non dixo que os recortes traerían máis paro, máis recesión e sufrimento; que
entregarían o goberno á Troica, que baixarían salarios,
convenios, pensións, que privatizarían a sanidade e a
educación.
E ademais: a corrupción. Rajoy nin pode, nin quere,
atallar a corrupción. Hoxe o PP é a cova de Alí Babá.
Vivimos unha crise da democracia, do sistema nado da
transición, do bipartidismo. Priorizan na Constitución o
pago da débeda fronte ao interese social. Hai que devolverlle a voz ao pobo para facer da democracia o que
nunca debeu deixar de ser: un goberno por e para a
maioría social.

PORQUE A CRISE TEN SAÍDA,
PERO O GOBERNO NON: RAJOY DIMISIÓN!

HAI ALTERNATIVAS PÚBLICAS E AMBIENTAIS
– Prioridade do investimento en pensións, desemprego e servizos públicos.
– Educación pública, laica e de calidade. Sanidade pública, universal e de calidade.
– Revalorizar as pensións. Xubilación aos 65. Fomentar o emprego xuvenil.
– Cambio cara a un novo modelo produtivo sustentable.

HAI ALTERNATIVAS SOCIAIS
– Derrogar a Reforma Laboral. Plan de emprego público para persoas paradas sen
subsidios.
– A vivenda, un dereito. Stop desafiuzamentos, dación en pago retroactiva e
aluguer social.
– Renda básica para as persoas que carecen de ingresos. Política de prezos que
garanta a calidade alimentaria.

HAI ALTERNATIVAS DEMOCRÁTICAS
– Reformar a Lei Electoral. Máis participación: ILPs, referendos, consultas populares.
– Referendo monarquía ou República xa.
– Fronte ao golpe dos mercados e a fraude democrática propomos un proceso
Constituínte para garantir a soberanía da maioría da cidadanía

