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http://www.15october.net; http://15o.democraciarealya.es
Amb el lema "Prenem els carrers del món el 15 d'octubre!" milers de ciutadans i
ciutadanes a tot el món sortiran als carrers "per posar en marxa el canvi global que
volem.
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ens
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fins

aconseguir-ho. És hora que ens unim. És hora que ens escoltin.”
Des d’Amèrica a Àsia, des d'Àfrica a Europa, participaran en aquesta iniciativa
global més de 868 ciutats a 78 països de tot el món. La plataforma Democracia
Real Ya ha convocat aquest esdeveniment a http://www.democraciarealya.es/15o/
sobre el qual va celebrar una roda de premsa el passat 30 de maig de 2011.
La convocatòria global se centralitza a la pàgina www.15october.net. Tant en ella,
com a la pàgina de Democracia Real Ya, es pot consultar des d’un mapa amb les
diferents convocatòries, al qual es pot sumar el de la pròpia ciutat, com diversos
recursos per a la mobilització, material per compartir (posters, banners…), vídeos
amb diverses reflexions sobre la manifestació, etc. Aquí teniu una de les peces que
més s’ha difós.
Set motius per al 15-O (cada país té els seus motius propis).
1. "Perquè no em resigno a que d'aquesta crisi només puguem sortir ajupint el cap,
estrenyent les dents i renunciant al que tants anys va costar construir.
2. Perquè no van ser ni els treballadors ni els aturats ni els professors ni els seus
alumnes ni els metges ni els seus pacients ni els pensionistes ni els nostres fills els
que van enfonsar l'economia. Però sí que són ells, som nosaltres, els únics que ho
pagarem.
3. Perquè vull un model fiscal on cadascú aporti segons la seva capacitat i cadascú
rebi segons la seva necessitat. Perquè exigeixo aquest "sistema tributari just,
inspirat en els principis d'igualtat i progressivitat" que em va prometre l'article 31
de la Constitució.

4. Perquè la Constitució també em va dir que 'la sobirania nacional resideix en el
poble espanyol', no al Banc Central Europeu o a Wall Street.
5. Perquè si hi ha diners públics suficient per tornar a rescatar els bancs, a les
caixes o als seus milionaris directius, també hauria d'haver per ajudar a aquestes
famílies hipotecades que ho perden tot perquè no poden pagar.
6. Perquè les desigualtats econòmiques augmenten i em nego a que sigui l'eficàcia,
sense l'equitat, l'únic patró per mesurar l'èxit d'una societat.
7. Perquè potser no serveixi de res. Perquè potser res vagi canviar. Perquè pot ser
que només ens quedi la protesta i la paraula. Però el que segur que serà
completament inútil és quedar-se a casa i esperar assegut a que tot es solucioni
sense més.
Per aquests set motius, i altres quants molts més, aquest dissabte 15 d'octubre
estaré al carrer per demanar al món un canvi global. Un canvi a millor."
Segueix la iniciativa a Twitter @15octobernet #15oct #globalchange, YouTube i
Facebook.
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