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IAC

Rebutgem la jubilació
als 67 anys

USTEC·STEs i la resta d’organitzacions que
componem la IAC ( Intersindical Alternativa de
Catalunya )rebutgem enèrgicament la proposta
del govern central d’augmentar l’ edat de jubilació
obligatòria als 67 anys.
Entenem que és una mesura del tot injusta. Una nova
agressió a les persones assalariades, complementària i
paral·lela a les mesures que ens preparen en la nova
reforma laboral.
A mitjan anys 90, la propaganda oficial ens deia
que el sistema de pensions era insostenible i, en
conseqüència, els diferents governs estatals van
prendre mesures en la línia d’endurir les condicions per
accedir al cobrament de les pensions contributives i, al
mateix temps, abaratir els sous dels nous pensionistes,
quan després ha resultat que la SS ha tingut balanços
satisfactoris.
Ara torna la mateixa cançó. Es torna a plantejar que
el sistema públic no té futur si no es reforma, però
els mateixos defensors de la reforma es contradiuen.
D’una banda, el ministre Corbacho ens diu que la
situació de la SS “ és magnífica, que gaudeix de

bona salut” i així ha de ser, perquè en les
últimes reformes laborals s’han rebaixat les
cotitzacions empresarials a la SS. Ara, en la
que diuen estar negociant, el govern central
ofereix una nova rebaixa de l’1,5% ( al voltant
de 3000 milions d’euros) front al 5% que
demana la patronal CEOE, la qual cosa resulta
absolutament contradictòria i més quan el
president Zapatero afirma que sortirem de la
crisi i que el 2011 es crearà ocupació. En tot cas
incrementar l’edat de la jubilació no resol res
ja que la seva aplicació no contribuirà gens a
crear ocupació entre el jovent i, sobre tot, si es
manté la dinàmica d’aquests últims anys que,
davant la passivitat dels diferents governs,
les empreses i les administracions amortitzen
molts dels llocs de treball que ocupaven les
persones jubilades.
USTEC·STEs i la resta d’orga-nitzacions que
conformem la IAC entenem que per al govern
i les patronals el sentit de la reforma de les
pensions vol compensar una reforma laboral
que comportarà més precarització, en especial
per al jovent i les dones, acompanyada d’una
més gran depreciació salarial, la qual cosa, unida a la
rebaixa de les cotitzacions patronals a la SS, farà que
aquesta tingui menys ingressos.
Des de 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. Una falta de responsabilitat sobretot de les
dues centrals sindicals majoritàries del món laboral,
que han d’entendre que les seves concessions a
patronals i governs en anteriors negociacions fan que
aquests cada cop exigeixin més. Per això, des de la IAC
entenem que tot el món laboral, amb el sindicalisme al
capdavant, hem de plantar-nos i dir prou!
En aquest sentit, la IAC fa una crida a CCOO i UGT
perquè trenquin les negociacions amb el govern i les
patronals i que, conjuntament amb tota la resta del
sindicalisme iniciem un procés de mobilitzacions (
incloent-hi la vaga general ) que aturi la implantació de
totes aquestes mesures i altres que s’estan filtrant com
l’increment a 20 anys de la base de càlcul de la pensió,
l’augment a 20 anys cotitzats per accedir a una pensió
contributiva i retalls en les pensions de viduïtat.

