
Contra la Reforma constitucional

La proposta de modificació de la Constitució per el PSOE i el PP demostra que  els seus interessos 
coincideixen, tal com passa a la resta de països de la UE. La submissió dels governs als mercats 
econòmics especuladors es absoluta.

Es  evident que els politics només tenen interès en salvar aquest sistema basat en la especulació 
sense tenir en compte les necessitats de la societat i el manteniment de les politiques socials.

La veritable raó de aquesta crisi, oculta darrera de totes les maniobres amb les que pretenen 
desmantellar les restes d'un estat del benestar,que mai s'ha pogut comparar amb el d'altres països 
, es apropiar-se dels espaïs econòmics que el sustenten, privatitzant la Sanitat, l’Ensenyament i les 
Pensions de jubilació. Això fa que estem perdent ràpidament els drets obtinguts al llarg de molts 
anys d’esforços i lluita. Aquestes retallades estan creant una situació de precarietat que deteriora 
la convivència social. La lluita per la conservació d'allò que tant a costat d'obtenir, però, no ens ha 
de fer perdre  l'horitzó de aconseguir una nova forma d'organització social que passi per que les 
decisions en l’àmbit social, econòmic i polític, siguin presses pel conjunt de les ciutadanes d'una 
manera verdaderament democràtica.

La pèrdua del treball, les dificultats per accedir a la Sanitat, a l’educació, la pèrdua de la vivenda 
son tots ells motius que poden provocar situacions de intolerància, violència i agressió, que 
afecten sobretot als sectors més desfavorits de la societat.

Els governs han optat per la reducció dels dèficits, retallant la despesa pública,  com a sistema per 
sortir d’aquesta crisi que ha creat el mercat especulador i ho fan sense tenir en compte l’activació 
de l’economia i la creació de llocs de treball. Està clar també, que es neguen a augmentar els 
ingressos amb nous impostos que gravin a les grans fortunes i les transaccions financeres 
especulatives.

Aquesta crisi es una gran mentida amb un sol objectiu, l’expropiació dels últims àmbits de 
economia pública que queden, per arribar a una societat neoliberal.

Actuem per desemmascarar una classe política dominant,  absolutament allunyada del carrer i de 
les necessitats del ciutadans, mantinguem la nostra consigna “No ens representen”, aplicada a 
partits i sindicats. Plantem-los cara i organitzem-nos al carrer, barris, centres educatius  i llocs de 
treball, per compartir les nostres idees, donar-nos suport mutu i instruir-nos en les noves formes 
de cooperació, lluita i acció política.

Proposem convocar un acte per fer-nos presents en un escenari de manipulacions que no és  el 
nostre i del qual tenim molt a dir.



 No tan sols per denunciar l’intent de portar a la Constitució les tesis neoliberals, sinó també per 
les noves modificacions en la legislació laboral que encara fan més precàries les relacions en el lloc 
de treball i augmenten l'explotació laboral.  Com a conseqüència de la submissió de la classe 
política a les elits econòmiques, estem en contra d'un referèndum, que no és altre cosa que un 
núvol de fum per entretenir-nos del nostre objectiu:  Aturar les retallades i acabar amb la 
concentració del poder polític i econòmic en unes poques mans. No a les retallades permanents.
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