
Crítica al document 12M-15M (continguts)

1r paràgraf:
No sortim al carrer en una manifestació popular, creativa i no violenta. Les nostres manifestacions 
són militants i creen consciència i organització.

2n paràgraf:
La classe política sí que ha entès el missatge. Per això canvia les lleis per tal de facilitar la repressió.  
El que passa és que el contingut reivindicatiu i auto-organitzatiu només els preocupa si avança i 
persegueix  objectius contraris als seus. Com que la correlació de forces està al seu favor utilitza  
respostes  com ara la  repressió,  que és  molt  més barata,  en aquests  moments,  que dur  a  terme 
concessions integradores.

3r paràfrag
No exigim cap poder constituent, perquè dins del marc de l'Estat capitalista, sigui quina sigui la 
seva estructura, els nostres problemes reals no tenen solució.

4t paràgraf
Nosaltres no demanem almoïna. Per tant no reivindiquem punts mínims de supervivència. 

5è paràgraf
No ens conformem amb no donar més diners als Bancs, el que volem çes que retornin tot el que ja 
s'han endut. 
No hi ha deute legítim. Tot és ilegítim. 
No fa falta cap auditoria. Es tracta de la totalitat del dèficit públic, ja que aquest no existiria si els  
rics  paguessin  impostos  igual  que  els  treballadors  i  si  no s'hagués  contraït  el  deute  públic  per 
reposar les pèrdues dels especuladors. 

6è paràgraf
No es pot parlar de gratuïtat de la sanitat o l'educació. La paguem en la seva totalitat amb els nostres  
impostos. 

7è paràgraf
No hi ha repartiment just  del treball,  perquè el treball assalariat  és en essència injust.  Si no es 
quedessin amb les plusvalies que el nostre treball genera, no faria falta parlar d'aquestes coses. 

8è paràgraf
L'habitatge, igual que l'educació i la sanitat no ha de ser un negoci. El plantejament cooperatives vs 
propietat és erroni. 

9è  paràgraf
No es tracta de millorar la fiscalitat, es tracta de distribuir la riquesa.

En general:
Falta claredat conceptual i és mendicant i reformista pel que fa a les reivindicacions que planteja, 
que no aconsegueixen superar el marc sindical, és a dir,  la simple millora econòmica i per tant 
transitòria, sense aspirar a un canvi en la relació de forces i, per tant, en l'estructura de poder. És 
clarament reformista. 


