ACTO PÚBLICO
Unha alternativa
marxista á
crise capitalista

Vivimos a maior crise económica dende os anos 30 do século XX. E a saída do túnel
non se albisca, e moito menos a curto prazo. Esta crise capitalista non é un fenómeno pasaxeiro; trátase dun punto de inflexión que marca un antes e un despois
de todo un período histórico, con fondas implicacións sociais, económicas,
políticas e sindicais.
Tras tres anos de crise, a economía mundial volve situarse ao borde da
depresión e unha nova rolda de quebras e rescates de bancos planea sobre Europa.
Mentres, os gobernos aceleran e profundan os recortes contra o gasto social, no
que é unha evidente transferencia de riqueza dos máis pobres aos máis ricos.
Tanto os gobernos socialdemócratas como os abertamente dereitistas aplican
as mesmas medidas: masivos recortes sociais e transvase de diñeiro a mans dos
grandes capitalistas. Pero estas medidas, ademais de empobrecer á clase obreira e
a mocidade, non están sacando a ningún país da recesión, senón todo o contrario.
¿Existe alternativa á crise? ¿Estamos abocados a anos e anos de depresión
económica? ¿É inevitable que as nosas condicións de vida e traballo retrocedan
décadas?
Os marxistas revolucionarios pensamos que nada disto ten por que ser así e que
si existe unha alternativa favorable aos intereses da mocidade a os traballadores.
Acode ao acto público que organizan o Sindicato de Estudantes e o xornal
marxista El Militante na túa cidade.

COMPOSTELA

FERROL
VIGO
ORGANIZAN

www.elmilitante.net

www.sindicatodeestudiantes.net

1 de febreiro

ás

18:00 h.

na aula 8 da Facultade de Historia

Xoves 2 de febreiro ás 19:00 h.
no Librería Marxista (r/ Pontevedra, 18)

Xoves 2 de febreiro ás 18:00 h.
no Auditorio do IES San Tomé (Gran Vía con Praza América)

LUGO
Sindicato de Estudantes

Mércores

CORUÑA

Venres 3 de febreiro ás 18:00 h.
na aula 1 da Facultade de Veterinaria

Luns 6 de febreiro ás 18:00 h.
no Salón de Graos da Facultade de Socioloxía

