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E l 1er de Maig és un dia de mobilització, de reivindicació i lluita contra les injustícies, les desigualtats 
i per la defensa dels drets de la classe treballadora de tot el món.

EUiA denunciem els privilegis de les grans fortunes, la banca i les grans corporacions, protegides 
per un entramat jurídic i normatiu que permet defraudar la hisenda pública i evadir impostos a 
paradisos fiscals, front a la tributació de les rendes del treball base econòmica del nostre malmès 
estat del benestar.

EUiA reclamem la derogació de les reformes laborals que han portat milions de persones a l’atur i la 
precarietat vital, trencant així amb l’aïllament que ens condemna a l’explotació i la pobresa, particular-
ment a persones migrades, dones i joves forçats en molts casos a l’exili econòmic. Hem de lluitar per a 
prioritzar la creació d’ocupació de qualitat, digne i amb drets, contra l’atur i la precarietat, repartint 
el treball per a treballar tothom i garantint les condicions bàsiques per combatre la pobresa.

EUiA reclamem un sistema públic de pensions que faci possible una vellesa digna i activa, atenent 
les necessitats més elementals del dia a dia, com a garantia del salari diferit, prioritzant el benestar 
de la població front els interessos dels grans grups econòmics que gestionen els sistemes privats 
de pensions. 

EUiA reivindiquem dignificar els salaris a través de la pujada del SMI i de la pensió mínima a 
1.000€, lluitar contra les desigualtats, així com potenciar i defensar els serveis públics com a fórmula 
de salari indirecte que beneficia a la classe treballadora.

EUiA rebutgem la persecució que pateixen treballadors/es i sindicalistes per exercir els seus drets. 
Apel·lem a l’actual correlació de forces parlamentària per acabar amb una regulació penal que priva 
de llibertat per exercir el dret fonamental de vaga, mentre deixa impunes aquells que vulneren els 
nostres drets laborals.  

Cal una regeneració de les estructures polítiques, un impuls democràtic que permeti a la ciutadania 
l’exercici efectiu de les sobiranies i necessitem que culmini en un govern de les forces del canvi i d’es-
querres, a Catalunya i a l’Estat espanyol. Per això creiem imprescindible sumar i confluir, això és el 
que necessita la classe treballadora. 

És el moment de representar la gent que lluita per tenir una vida digna, amb pa, treball i sostre, que els 
permeti un projecte vital autònom, per a no ser mai més ciutadania de segona, i cridem a participar 
a les Marxes per la Dignitat del dissabte 27 de maig.

És urgent que el Parlament de Catalunya culmini el procés d’aprovació de la Renda Garantida de 
Ciutadania, i a la Generalitat li exigim l’aplicació de la llei 24/2015 d’habitatge i contra la pobresa 
energètica, malgrat la sentència del TC. Així mateix, cal continuar la mobilització contra els tractats 
de lliure comerç i d’inversions CETA (malgrat la seva aprovació al Parlament Europeu) i TTIP, així com 
al TISA de liberalització de serveis, en línia amb el pronunciament del nostre Parlament.

Cal, en definitiva, la mobilització activa en una lluita sostinguda per un canvi que possibiliti la fi de l’aus-
tericidi representat per l’art.135 CE i les polítiques neoliberals que ens esclafen i només beneficien als 
poderosos, en nom d’una Europa unida.

EUiA cridem a participar a les diferents manifestacions que es faran arreu de Catalunya aquest Primer 
de Maig i a les Marxes per la Dignitat del pròxim 27 de Maig.
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