
Marcha galega
de desempregados/as

polo emprego

Preto de 250.000 son as persoas desempregadas do coa débeda pública, rebaixando salarios, redu-
en Galiza e a taxa de paro xuvenil supera o 40%. cindo o gasto público con reformas laborais e de 
Todo isto sen contar os miles de traballadores e pensións, mentres miles de traballadores e traballa-
mozos e mozas galegas,  que todos os anos, teñen doras perden o seu emprego e a súa vivenda. 
que emigrar para buscarse a vida lonxe da súa terra 

Ante esta situación inxusta, ante tanta explotación e 
e da súa familia, xerando  riqueza noutras partes do 

abuso de poder por parte de bancos, multinacio-
Estado e do mundo, e causando  unha importante 

nais, gobernos e institucións financeiras, temos que 
perda de poboación na Nosa Terra.

revelármonos, esixindo outro modelo de sociedade 
Ante este círculo vicioso que desangra a nosa máis xusta, solidaria e democrática. 
Nación Galega, o Sr. Feijoo, o PP, agóchase detrás 

Na CIG levamos anos indignados e  mobilizándo-
do discurso da austeridade para non facer nada. 

nos, denunciando aos culpábeis directos da mes-
Tanto a Xunta como o Goberno Español teñen 

ma, así como aos gobernos e partidos políticos 
competencias moi importantes para reactivar a 

(PSOE/PP) que lle dan cobertura. Convocamos 
nosa economía e crear emprego, pero non o fan 

numerosas manifestacións e dúas folgas xerais, 
porque obedecen as directrices dos ricos, da 

esixindo outras políticas alternativas e outro mode-
Banca, de Merkel e as Multinacionais Europeas. 

lo económico e social. 
Os traballadores e traballadoras, estudantes, 

Unha situación grave con tendencia a empeorar nos 
mozos e mozas, pensionistas, autónomos e peque-

próximos meses, e ante tanta explotación e abuso 
nos empresarios, somos as  vítimas desta crise 

de poder por parte destes culpables, a CIG chama a 
provocada por banqueiros e ol igarcas. 

todos os parados e paradas, a todas aquelas 
Especuladores que a golpe de pelotazos urbanísti-

persoas que sintan a necesidade de revelarse 
cos, de burbullas especulativas en sectores estraté-

contra esta situación inxusta e vergoñenta, a que 
xicos (inmobiliario, financeiro, enerxético ou alimen-

participen nas marchas de parados e paradas que, 
tario), recortando salarios, e precarizando as condi-

a partir do día 29 de xuño, vanse por a camiñar, 
cións laborais, os servizos públicos ou apropiándo-

desde as principais comarcas de Galiza, nunha 
se do patrimonio público industrial e financeiro,  

grande Marcha Galega polo Emprego, para 
acumularon mais riquezas e poder institucional.

rematar en Santiago de Compostela, o domingo 3 
Eles provocaron a crise económica e seguen a de xullo, nunha manifestación nacional. 
gañar miles de millóns de euros ao ano, especulan-

MARCHA GALEGA POLO EMPREGO
a partir do 29 de xuño:

MANIFESTACIÓN NACIONAL
3 de xullo en Compostela:



Todas estas reivindicacións son necesarias e útiles para saír da crise e é posíbel levalas  
adiante si existe esa vontade política por parte do goberno galego, goberno central e 
Unión Europea.

- Establecemento dun salario de inserción laboral para mos: recuperar o imposto sobre o patrimonio das 
todos os parados e paradas que non cobren outro tipo grandes fortunas, incrementar os tipos impositivos ás 
de prestación. rendas máis altas, penalizar os movementos especula-

tivos de capital e dedicar máis medios a combater o 
fraude fiscal. 

.- Promover medidas lexislativas que eviten que as 
familias perdan as súas vivendas a mans da banca ao 

.- Creación de emprego a traveso de Plans de amplia- tempo que quedan hipotecadas por moitos a n o s .  
ción e mellora de servizos públicos ( garderías para Esiximos a posta en marcha dunha política social de 
atender as 5.000 solicitudes non satisfeitas; servizos de vivenda que facilite o acceso as mesmas aos traballa-
dependencia para tender aos 50.000 demandantes dores e traballadoras.  
pendentes; servizos antiincendios e para a  conserva-
ción do medioambiente, limpeza de montes e praias…). 
Ampliación da oferta de emprego público, sobre todo 
na educación e saúde, hoxe deficitarias na súa presta-
ción.

.- Mellora do poder adquisitivo dos salarios. Se quere-
mos recuperar a actividade produtiva e a creación de 
emprego. E necesario recuperar a capacidade de 
consumo e polo tanto mellorar os salarios, xusto ao 
contrario do que   promove por parte da oligarquía 

.- É fundamental unha nova política fiscal. Reducir o financeira, preocupada só de incrementar os seus 
déficit público  incrementando os ingresos sen recortar  beneficios e os salarios dos seus executivos. 
o gasto social e o investimento público. Para iso propo-

.- Investimento público produtivo que favoreza a 
creación de postos de traballo. Nun momento de caída 
do investimento privado e fundamental o i n v e s t i- .- Eliminar os paraísos fiscais por ser a principal fonte de 
mento público en infraestruturas, servizos ou mediante fraude e blanqueo de capitais, ao servizo de banquei-
a creación de empresas públicas en sectores estratéxi- ros, especuladores e delincuentes en xeral.
cos da economía, de cara a reactivarla e xerar empre-
go.

.- Apoio ao tecido produtivo galego, con políticas que 
favorezan o desenvolvemento dos sectores básicos 
produtivos galegos, como o naval, automóbil, téxtil, 
conserveiro, pesca, gandeiro, pedra, enerxéti-
co,.Compre apostar abertamente por unha economía 

.- Creación dunha banca pública que non especule cos produtiva fronte a economía especulativa. 
aforros dos cidadáns como fai a banca privada e 
garanta a canalización de recursos cara as familias e 
pequenas e medianas empresas necesitadas de 
crédito. Impedir o espolio de Novacaixagalicia e poñela 
ao servizo da economía produtiva e das familias.

Estas son as nosas

reivindicacións:

Participa nas marchas comarcais de desempregados
e desempregadas e acude á manifestación que celebraremos

o día 3 de xullo en Santiago de Compostela. 

Postos de traballo para todos e todas. Polo pleno emprego.
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