QUEREMOS VIVIR DIGNAMENTE DO
NOSO TRABALLO
O BNG naceu para defender o presente e o futuro do noso país e das
súas clases traballadoras. É certo que o conxunto do Estado está a
padecer unha forte crise económica, mais non podemos esquecer que
no caso concreto de Galiza, as consecuencias desa crise son
devastadoras. Temos un panorama propio, galego, sobre o que
debemos actuar nós, sen esperar a que nos resolvan os problemas
dende fóra. Por que?
Porque na Galiza temos os salarios e as pensións máis baixas do
Estado español.
Porque padecemos a maior taxa de emigración xuvenil de todo o
Estado.
Porque, aínda tendo na Galiza enormes recursos e potencialidades,
non nos deixan vivir do noso traballo por imposición de Madrid e
Bruxelas.
Porque na Galiza, como media, traballamos máis horas e cobramos
menos.
Porque duplicamos a taxa de sinistralidade laboral do Estado e
triplicamos a da UE.
Xa está ben. Chega xa de abusos e de discriminacións. Nunca nos
regalaron nada dende fóra. Se non nos defendemos, se non
conquistamos o noso futuro, ninguén o fará por nós. Somos un pobo
digno, e afirmamos que temos futuro. Somos unha nación cun enorme
potencial para saír adiante: temos recursos enerxéticos, capacidade
produtiva, xente traballadora, imaxinación e innovación tecnolóxica.
Aproveitemos esa realidade, confiemos nas nosas propias forzas.
Necesitamos, por iso, decidir nós mesm@s o noso futuro, conquistar a
soberanía para podermos garantir o dereito a vivir e traballar con
dignidade na propia Terra.
Na data de lembranza e loita do 1º de maio, Día Internacional da Clase
Traballadora, estamos por iso nas rúas do noso país, xunto coa CIG, a
esixirmos traballo, salarios dignos e dereitos sociais para todas e
todos. Galiza ten futuro. É tempo de vivirmos sen medo!

VIVA O 1º DE MAIO, DIA INTERNACIONAL DA CLASE TRABALLADORA
VIVA GALIZA CEIVE E POPULAR!!
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