
Som el 99%, però l'1% decidix per nosaltres. 
No ens representen. El sistema de partits s'ha convertit  en una eina al 
servici dels poders financers i de la corrupció política. 
Retallen els nostres drets mentre asseguren els seus privilegis. El poder 
econòmic ha pres el control i ha corromput al poder polític, furtant-li'l a la 
ciutadania. 

El nostre poder de decisió es limita a ficar un paper en una urna cada 
quatre anys. Ens han fet creure que això és democràcia. I no ho és. Esta 
forma de representació està obsoleta.  Necessitem actualitzar-la.  Exigim 
que es posen en marxa mecanismes de participació real de la ciutadania. 
És necessària una democràcia participativa.

Si  les  grans  fortunes  i  corporacions  pagaren  els  impostos  que  els 
corresponen, no faria falta cap retallada. Exigim el compliment efectiu de 
les lleis fiscals igualant les obligacions de tota la ciutadania d'acord amb la 
seua  capacitat  econòmica.  Així  no  hi  hauria  excusa  per  a  retallar  els 
nostres  drets.  Perquè  durant  este  temps  l'1%  ha  augmentat  la  seua 
riquesa a costa del 99% restant. Perquè no és una crisi, és una estafa.

Els que decidixen per nosaltres estan desmantellant els servicis públics i 
permetent  que  passen  a  mans  privades.  No  només  demanem que  no 
se'ns retalle, sinó que exigim la extensió dels drets socials. Els recordem 
una  vegada  més  que  l'interés  general  deu  primar  sobre  els  interesos 
particulars. Mai a l'inrevés. 

Si ja te n'has adonat, no esperes més. El nostre paper no es limita a eixir 
al carrer a demanar-lo, sinó que hem d'unir-nos, treballar i cooperar per a 
que es faça realitat. Som el 99% i estem vigilant. Comença per treballar al 
teu barri, parlar amb els teus veïns, la teua família, els amics, en el teu lloc 
de treball, com ja està fent molta gent. Política és açò, i no el que ens han 
venut.

Els  nostres  representants  tenen  l'obligació  de  fer  valdre  les  nostres 
necessitats. Han d'escoltar-nos. Convertim els carrers en el major altaveu 
del món el 12 de maig.

Perquè no som mercaderia en mans de polítics i banquers.
Per una Democràcia real ja !
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