
LA DEMOCRÀCIA NOMÉS ÉS POSSIBLE SI EL POBLE
EXERCEIX LA SEVA SOBIRANÍA SENSE ÉSSER MANIPULAT

    Al estat espanyo els partits polítics majoritaris, PsoE* i Pp*, actuen de manera antidemocràtica,
anticonstitucional, hipòcrita, incongruent i manipuladora. És molt important que aquests dos partis no
siguin votats mentre segueixin vulnerant els Drets Humans. Durant la campanya electoral desenvolu-
parem i explicarem tots aquests punts, un a un:

1- El seu funcionamient intern NO es democràtic, donat que és: NO horizontal, NO assambleari i per
tant NO igualitari.

2- No permeten descaradament la bàsica separació democràtica dels poders: Legislatiu, Executiu i
Judicial.

3- Vulneren mitjançant algunes lleis que desenvolupen la Declaració Universal dels Drets Humans i
els principis de la Constitució com succeeix amb la il·legal “Llei d'Extrangeria”.

4- Avantposen el lliure mercat i la propietat privada al bé col·lectiu i als Drets més bàsics de les
Persones, creant així un clar frau constitucional i de llei.

5- Són Proimperialistes.

6- Son Promonàrquics.

7- Fomenten la especulació salvatge sobre Dret Bàsic i constitucional com és la vivienda.

8- Recolzen el saqueig i l'expoli que realitzen les multinacionals espanyoles en altres països als que
hipòcritament diuen voler ajudar amb cooperació internacional al desenvolupament.

9- Recolzen la venta d'armes.

10- Justifiquen i oculten els assessinats de població civil en les guerres (Irak, Líbano, Palestina...).

11- Tambié justifiquen i oculten el terrorisme d'estat, la tortura i la violència com demuestren els
informes d'Amnistía Internacional i del Comité contra la Tortura de la ONU.

12- No practiquen el diàleg com a única eina vàlida per a resoldre conflictes pacificament i arribar
al consens amb els que pensen o actúen de manera diferent a ells.

13- Utilizen, com fan les dictadures, les armes més feixistes: La hipocresía i la repressió, que són
les que creen de manera directa la injustícia i el terror. Maltracten i exclouen als més precaritzats,
entre ells els ciutadans immigrants, no permetent-los ni tant sols el Dret al vot.

¡¡NO VOTEU als partits majoritaris (PsoE* y Pp*),
actualment són PARTITS FEIXISTES!!

"LI DIUEN DEMOCRÀCIA I NO HO ÉS"
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* Grans mentides en les seves inicials:
- PsoE: Partit Espanyol. Posem en minúscula i no pronunciem "socialista obrer" porqué no ho és. El gobern actual tapa i justifica el
terrorisme d'estat i la tortura com demostra l'últim informe d'Amnistía Internacional (¿democràcia?).
- Pp: El Partit. Posem en minúscula i no pronunciem "popular" porqué no ho és. És més, es nota massa que voldrien ésser "El partit",
l'únic partit sense competència, els que poseeixen la única veritat sota la qual tot/es hauriem de viure (¿democràcia?).
- Iu: ¿Esquerra? Posem en minúscula i no pronunciem "unida" perqué no ho està. És un partit on el sector oficial es baralla pel poder
a qualsevol preu, fins i tot matxaquen als critics del propi partit per unir-se al PSOE. ¡Feu fora a Gaspar Llamazares!
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