Pensionistes en lluita pels nostres drets
Al crit d’“aquests lladres ens roben les pensions!”, milions de pensionistes es
mobilitzen a tot l'Estat espanyol en defensa d'un sistema públic i just de
pensions, el mateix que els grans grups financers i del sector d'assegurances
estan desitjosos de gestionar sense el control i garantia de l'Estat.
I les nostres pensionistes ho saben, per això s'han llençat al carrer fins -com
diuen ells- “tombar el Govern”, en un moviment que va començar a Catalunya
fa 5 anys (la Marea Pensionista), però que a través de la Coordinadora Estatal
en Defensa de les Pensions s'ha estès com una taca d'oli per tot l'Estat.
Manifestacions multitudinàries, concentracions davant institucions oficials,
recollides de signatures, milers de demandes judicials i una demanda,
recentment admesa, davant del Tribunal d'Estrasburg per vulneració dels drets
humans són només algunes de les accions d'un col·lectiu molt mobilitzat, molt
conscient i amb molts anys d'experiència organitzativa i reivindicativa a
l'esquena, veteranes de mil i una batalles.
La metxa que ha encès l'explosiu ha estat una "pujada" de només un 0,25% (el
mínim legal) i la pèrdua de poder adquisitiu per cinquè any consecutiu. La
manca de respecte d'un Govern que ha gastat més en una carta
propagandística als nostres majors que en pujar-los la pensió, ha provocat que
diguin prou. Per això i perquè a més, en la majoria dels casos, són les
persones grans les que posen la seva pensió i el seu temps al servei de la cura
de tota la família, famílies amb dos i tres generacions a l'atur descansen
econòmicament sobre pensions modestes i depreciades.
Un gest, el del Govern del PP, indicatiu d'un sistema que comença a configurarse com més insolidari, injust, excloent i amb una orientació clarament
privatitzadora tot i que un sistema públic de pensions justes és una de les
bases fonamentals de l'Estat del Benestar i eina fonamental per sortir de la crisi
amb més justícia social.
L'Estat espanyol és un dels membres de la UE amb un percentatge més baix
de plans de pensions privats (8% de població real, segons un informe de la
UE). Davant d'aquesta situació i perquè aquesta voluntat privatitzadora es
converteixi en una autèntica oportunitat de negoci, cal crear les condicions (des
de la manipulació) per a un mercat potencial, cal fer augmentar
interessadament la por a la societat respecte a la viabilitat futura del sistema
públic de pensions, així com reduir la seva quantia mitjana en els propers anys.
D'aquí la importància d'una mobilització que diu alt i fort que “No tenim por!”.
I això en una economia com l'espanyola, on el nivell salarial no permet generar
estalvi ni, per tant, destinar-lo a millorar una futura jubilació, subjecta als
capritxos dels mercats i sense cap seguretat d'èxit, com ja ha passat amb molts
treballadors que no s'han pogut jubilar per l'enfonsament dels seus fons privats
de pensions, a diferència dels sistemes públics.
Les recomanacions del Govern orienten, en general, a una reducció de la
despesa pública en pensions, retallant les prestacions. Pensant en les
persones i no en els mercats, el camí hauria de ser l'oposat: reforçar

l'estructura d'ingressos del sistema públic de pensions. Hi ha alternatives, com
diuen els sindicats. Els sindicats tenen la raó, no els mercats.
Per garantir la viabilitat i la fortalesa del sistema, caldria adoptar mesures
estructurals -pensant en les persones- que passen per la creació d'ocupació,
per augmentar el nombre de persones cotitzants. Augment de la base mínima
de cotització; eliminar els límits màxims de cotització, perquè cotitzin més els
salaris més alts. Modificar les normes de càlcul de la jubilació, amb l'elecció de
les bases de cotització a computar per part del treballador. Dotar amb personal
i recursos la Inspecció de Treball i Seguretat Social, per tal d'eradicar el treball
en l'economia submergida i el frau en la cotització. Reduir l'edat legal de
jubilació en determinades ocupacions i sectors d'activitat. Un sistema fiscal just
i progressiu, per garantir la protecció social i, per tant, el sistema públic de
pensions.
Un conjunt de mesures que pivoten sobre la defensa del públic, davant el privat
com a element d'involució social i destrucció de les condicions de vida, drets i
conquestes de la majoria de la població.
Article de Núria Lozano, responsable de Món del Treball d’EUiA, publicat
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