
  Antisistema? No, gràcies.

Els INDIGNATS no som antisistema, antisistema és aquell que es carrega el sistema, no qui el defensa.

El nostre sistema es caracteritza en els Drets conquerits després de la caiguda del feixisme, en un ordre social 
que garanteix treball dignament remunerat per a tothom, en el dret a habitatge, la sanitat pública, l'educació, en les 
pensions dignes per qui ha treballat tota la vida, en les prestacions socials per a qui les necessita. És aquest l'ordre 
que defensem.

Antisistema són els que atempten contra aquest ordre, contra el sistema.

Antisistema són els governants que atempten contra els drets aconseguits retallant els pressupostos necessaris 
per a garantir-los, els governants que manlleven els diners que el poble ha aportat a l'erari públic i els donen a les 
entitats financeres causants de l'actual estat econòmic, antisistema són els partits que han convertit les cambres de 
representants en coves d'imputats. Antisistema ho són els més rics amb les seves trampes per evadir impostos, 
impostos necessaris per a sostenir l'ordre social. Antisistema ho són els diputats elegits per representar al poble 
quan voten lleis que atempten contra l'estabilitat de l'ordre social que volem.

Si em vols acusar d'antisistema defineix quin és el sistema que  defenses tu, el que garanteix un futur per als 
nostres  fills,  una jubilació digna  per als  nostres  avis  o  el que  es  basa  en l'estafa,  la  mentida, l'incompliment 
sistemàtic dels programes electorals, el que anteposa el guany econòmic individual (encara que això suposi la 
pèrdua d'estabilitat per a la majoria de les persones) no fos cas que tu i jo estiguéssim defensant el mateix sistema.

Potser discrepem en la manera de fer-ho. Potser necessitem la teva opinió per trobar la manera de fer-ho. Però 
el que és segur és que sense tu no podem fer-ho. 
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