MANIFEST EN DEFENSA D’UNA VIDA DIGNA, JUSTA I SOLIDÀRIA PER
A TOTA LA CIUTADANIA D’ANDORRA
En representació de totes les persones que volem reivindicar els nostres drets
com a treballadores i treballadors passats, presents i futurs d'Andorra,
Considerem:
- que actualment les condicions de vida de més de la meitat de la població
del país freguen la pobresa i la precarietat, en un estat que es pensa
modern.
- que tots els tipus de famílies que no arriben a poder pagar un lloguer , o
a omplir el carro de la compra, i es veuen abocades al pluri treball, sigui
per arribar a finals de més o en detriment de la tant necessària
conciliació familiar, es mereixen una remuneració justa mitjançant la
política inclusiva.
- que més del 60% de la ciudadanía del país en edat de votar no hi té
dret, i tanmateix és part imprescindible que el fa créixer dia a dia, amb
el seu esforç i dedicació
- que veiem com cada dia que passa tot s’apuja I no podem fer-hi res i,
per tant, caldria equiparar els salaris i les pensions al nivell de vida
actual.
- que se'ns ha d’escoltar, perquè tothom té dret a tenir veu i vot. JA N’HI
HA PROU! Totes les persones que treballen, han treballat i treballaran i
cotitzen, han cotitzat i cotitzaran a Andorra han de poder decidir.
Defensem que totes les persones que aporten a la societat inclosos els
nostres fills i filles, els nostres joves i els nostres grans siguem considerats
“ciutadans de ple dret” i gaudim d'una qualitat de vida digna tal i com ens
mereixem.
Rebutgem l’abús d’autoritat I la vulneració dels drets de la ciutadania
andorrana. Tots sumem per fer créixer el nostre país i la nostra societat, amb
esforç, per brindar a les generacions futures, presents i passades una vida
digna.
Rebutgem també una perllongació de l’edat de jubilació, com es pretén, si
això ha de comportar tenir una pensió igual o inferior a la que avui tenen els
nostres pensionistes que han de demanar ajudes constantment per poder viure
i subsistir després d’una vida dedicada al país. És obvi que cal apujar les
cotitzacions per equilibrar les despeses, però cal treballar per trobar la solució
conjunta, que beneficii a tothom i eviti la privatització d’allò que ha de ser
públic i de ple dret.
Insistim en la igualtat de drets de totes les persones d’Andorra tant en el
sector públic com en el privat ja que tots units fem la força del nostre país.
Tots i totes ens necessitem i hem de lluitar per arribar a aquesta igualtat

d’oportunitats i de drets enlloc de posar distància entre nosaltres. Tots sumem.
Andorra la fem TOTES I TOTS i ens hem de poder entendre per arribar a
aquesta igualtat de drets.
Denunciem la gestió en polítiques d’habitatge que està portant a la ciutadania
a la pobresa i la incapacitat d'assumir un lloguer o a adquirir un habitatge en
propietat així com a la vulneració del dret constitucional a tenir una vivenda
digna. D’altres drets es vulneren si la ciutadania no pot fer front a un lloguer,
a l’alimentació de la seva família, a la qualitat de la convivència o de la
transmissió dels valors humans a les nostres llars i que la gent d’Andorra es
mereix.
Considerem que cal tenir més present l'esforç que han de fer les persones
cada dia i prendre les decisions adients, que ens afecten a totes i tots, a curt,
mitjà i llarg termini, amb consens i respecte mutu.
Recordem les paraules en llatí del nostre escut “virtus unita fortior” i
apliquem-les , però de debò. AIXÒ VA DE TOTS!
Per tant:
Instem al nostre Consell General a reformar les lleis necessàries per que
tothom pugui accedir a una vivenda digna en consonància amb els salaris i,
tant públics com privats, així com les pensions. A pactar tots junts una fórmula
que sigui avantatjosa pel bé comú de totes les persones que viuen i treballen a
Andorra.
Instem al nostre Executiu a prendre mesures que lluitin per l’equitat entre la
ciutadania, així com promoure mesures per a fomentar la igualtat de drets i la
dignitat de tothom a d’Andorra.
Instem a totes les persones que aporten al país amb el seu esforç a no
abaixar el cap, a no tenir por i a no callar acabant per acceptar allò que ens
imposen sense haver-nos consultat abans. Tenim el dret a opinar, no el perdem
i utilitzem-lo; tothom té deures però, no els mateixos drets. JA N'HI HA
PROU!
ARA SÍ TOCA! ARA DECIDIM! PER UN PRESENT I FUTUR MILLOR PER
TOTHOM!
Andorra la Vella, 1 de maig de 2022

