31 stycznia 2015 hiszpańska PODEMOS na Świecie
i w Krakowie!
Jak wszyscy wiemy, w ostatni weekend nastąpiła zmiana rządu w Grecji. Władzę zdobyła lewicowa Syriza. Jej
największym koalicjantem w Europie jest lider notowań w Hiszpanii, partia PODEMOS. To ugrupowanie jest
faworytem jesiennych wyborów.
Ze względu na pewne ruchy na polskiej scenie politycznej wielu polityków oraz twórców nowych lewicowych
ugrupowań zaczęło chętnie powoływać się na hiszpański Podemos. Wielu marzy o stworzeniu podobnego ruchu w
Polsce.
Tu niespodzianka. Podemos już jest w Polsce! Ze względu na strukturę tej hiszpańskiej partii, jedno z jej
oficjalnych kół działa w Krakowie. Członkowie tego koła to Hiszpanie mieszkający w Polsce.
W sobotę 31 stycznia 2015 wszystkie koła Podemos na Świecie organizują manifestację poparcia dla zmian w
Europie. Taka demonstracja odbędzie się również w Krakowie na ul. Kanoniczej 12, zbiórka: Instytut Cervantesa
o godz. 12.00. Organizatorem są członkowie partii Podemos, Hiszpanie z koła Podemos Polonia.
W imieniu moich hiszpańskich przyjaciół serdecznie Państwa na tą manifestację zapraszam. W razie zapytań
proszę o kontakt.
Pozdrawiam
Arkadiusz Brodziński
Tel. 509 226 234
Podemos Polonia

Podemos - lewicowa partia polityczna działająca w Hiszpanii, utworzona w marcu 2014 roku.
Nazwa partii nawiązuje do sloganu Baracka Obamy „Yes, we can” ("Możemy", "Damy radę"). Partia powstała 17
stycznia 2014 roku, a została zarejestrowana w marcu.
Partia wywodzi się z Ruchu Oburzonych, ale unika jednoznacznego powiązania z ruchem, nie chcąc go
zawłaszczać. Podemos jest krytyczna w stosunku do partii głównego nurtu, które uważa za strażników status quo.
Podemos nawiązuje do tradycji przedwojennej Republiki Hiszpańskiej. W sferze gospodarczej sprzeciwia się
rosnącym nierównościom społecznym, postuluje znalezienie nowego modelu redystrybucji bogactwa,
wprowadzenia budżetów partycypacyjnych, zwiększenia roli demokracji bezpośredniej i konsultacji społecznych,
skuteczniejszej walki z korupcją, zagwarantowania praw imigrantom, wprowadzenia pensji socjalnej dla każdego
obywatela, ustanowienia płacy maksymalnej, obniżenia wieku emerytalnego do 60 roku życia, większej
przejrzystości finansów dużych przedsiębiorstw i ostrzejszych kar za przestępstwa podatkowe. W zakresie polityki
międzynarodowej jest proeuropejska, ale wyraża niezadowolenie z funkcjonowania Unii Europejskiej. Partia
deklaruje przynależność w Parlamencie Europejskim do grupy Zjednoczona Lewica Europejska – Nordycka
Zielona Lewica.
*
W kontekście wyborów w Grecji i wydarzeń w świecie polecam mój tekst "Nowa Fala - Nowy System".

