REBUTGEM LA JUBILACIÓ ALS 67 ANYS
ATUREM LA REFORMA DE LES PENSIONS
El CAU i la resta d’organitzacions que conformem la IAC (Intersindical
Alternativa de Catalunya) rebutgem enèrgicament la proposta de reforma de
les pensions feta pública pel govern espanyol, representada per l’augment de
l’edat de jubilació obligatòria als 67 anys. Entenem que són unes mesures del
tot injustes. Una nova agressió a les persones assalariades, complementària i
paral·lela a les mesures que ens preparen en la nova reforma laboral.
Les pensions i la reforma laboral
A mitjans dels anys 90, la propaganda oficial ens deia que el sistema de pensions
era insostenible i, en conseqüència, els diferents governs estatals amb el suport de
CCOO i UGT van endurir les condicions (apujant a 15 anys el període de càlcul per a
la jubilació contributiva i per tenir-hi dret), abaratint els sous dels nous pensionistes.
Quan després ha resultat que la Seguretat Social (SS) ha obtingut balanços
satisfactoris i bones perspectives aquests últims anys, els signants del pacte de
Toledo no han sentit, ni tan sols, la vergonya de desfer el camí i millorar l’accés a les
pensions, com a mínim, a les persones que patien l’atur, la rotació i la precarietat
laboral.
Ara torna la mateixa cançó: es planteja que el sistema públic no té futur si no es
reforma. El pessebre mediàtic i les organitzacions empresarials i financeres
al·leguen la imminent desfeta del sistema i l’eclosió demogràfica insostenible de
pensionistes en el futur, quan resulta que el nostre sistema té superàvit. Des del
CAU creiem que per al govern i les patronals el sentit que té aquesta reforma de les
pensions és compensar la previsible reducció d’ingressos, provocada per una
reforma laboral que comportarà més precarització, congelació i fins i tot reducció
dels salaris. Al mateix temps, tots (governs, patronals i organitzacions financeres, i
les dues grans centrals sindicals) aposten cada cop amb més força i sense pudor pel
creixement dels fons privats de pensions com a negoci i benefici financer.
Amb l’agreujant que insisteixen en les mateixes receptes, perquè ara, en la
negociació entre la CEOE, CCOO, UGT i el govern espanyol, aquest ofereix una
nova rebaixa de l’1,5% de les cotitzacions empresarials a la SS (al voltant de 4.500
milions d’euros) front al 5% (15.000 milions) que demana la patronal CEOE.
Les pensions i l’Administració
Aquesta proposta d’incrementar l’edat mínima de jubilació allunya encara més la
possibilitat de gaudir de la jubilació parcial a les persones que treballen a les
Administracions i que encara no la gaudeixin, promesa incomplerta pel govern i que
els sindicats majoritaris diuen que caurà aquest any, cosa que nosaltres creiem que
no es farà sense mobilitzacions. Considerem que tenim un motiu afegit per lluitar per
les nostres condicions laborals enteses com a millora de la nostra qualitat de vida.

Les pensions i la mobilització
Al costat de les consideracions i arguments exposats més amunt, suficients per
engegar una gran mobilització que aturi aquests plans del govern de retallada d’unes
de les principals fites de la protecció social, hem de pensar que amb aquesta
proposta han activat la llum d’alarma que tots portem a dins nostre. Aquella alarma
que ens diu que, si s’atreveixen amb això i ho aconsegueixen, alteren les regles del
joc i correm el perill de perdre moltes més conquestes socials. De fet, ja suportem la
degradació de l’educació, l’increment de la precarietat i la congelació salarial, i ara
volen aprovar el copagament sanitari. Cal, doncs, fer cas d’aquesta alarma i aturar
aquesta reforma.
Per les raons exposades i per les percepcions que tenim, des del CAU i la IAC
entenem que seria una gran falta de responsabilitat sindical no posar tots els
esforços i mitjans al nostre abast per intentar aturar aquestes reformes. És el
moment on la unitat sindical és més necessària que mai.
Cal exigir a CCOO i UGT una actitud ferma per tal que trenquin les negociacions
amb el govern i les patronals i, així, demostrar la unitat dels treballadors i
treballadores.
En aquest sentit, el CAU i la IAC convoquem les manifestacions del dia 23 per
aturar la implantació d’aquestes mesures i, conjuntament amb tota la resta del
sindicalisme, iniciem un procés de mobilitzacions (incloent-hi la vaga general)
que aturi la retallada de drets i la reforma laboral.

 CONTRA LA REFORMA DE LES PENSIONS
 PER LA MILLORA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS
 PEL DRET DEL PERSONAL FUNCIONARI A LA JUBILACIÓ ANTICIPADA
I PARCIAL
 CONTRA LA REFORMA LABORAL: L’ATUR, LA PRECARIETAT I
L’ABARATIMENT DELS ACOMIADAMENTS

MOBILITZA’T!!

DIGUEM PROU!!

TOTS I TOTES A LA MANIFESTACIÓ,
23 FEBRER, 18 h
Ronda Sant Pere, cantonada Passeig de Gràcia

