
 Urtetik urtera pentsioak murrizten joango dira (Urteko erre-
balorizaziorako indizea, bizitzaren kostetik desligatu baida) eta 2019. 
urtetik aitzina pentsiodun berri bakoitzaren ordainsaria 5% eta 20% ar-
teko murrizketa izango du (Jasangarritasun Faktorea).

 Hau erretreta ordainsari egokiak jasotzeko dugun eskubidearen 
BORTXAKETA da.

 Honek, irabazkin ederrak ekarriko dizkie banka eta aseguru 
etxeei, pentsioak ordaintzeko dugun baliabideen zati eder bat (gaur 
egun 120.000 euro) beren kutxetara joango baida.

 Egiten ari direna, hiritargoaren artean IZUA zabaltzea da. Uler-
tezina da 6 milioi langabetu egotea, eta bestalde lana duten gehien-
goak hilean 800 euro baino gutxiago kobratzea eta hala ta guztiz ere 
kotizazio aski ez dagoela eta dirusarrerak ez direla aski inolako lotsarik 
gabe esatea.

 Modu honetan, 90. hamarkadan lan merkatuan sartutako milioi-
ka lagun zahartzaroan ez dute pentsioa kobratzeko eskubiderik izango 
ez baidituzte kotizatutako urte aski izango,	 eta	benefi	zentzia	edo	
pentsio asistenzialetara pasatuko dira.

Geldiarazi behar ditugu 
etorkizuna ohostu 

nahi baidigute
Denontzako pentsio sistema publikoaren alde

Lana eta ondasuna banatu dezagun.



DENONTZAKO PENTSIO PUBLIKOAK
DEFENDA DITZAGUN

 Gizarte Segurantza sistemak, hiritarrak  hainbat arriskuren hau-
rrean defendatu ahal izateko, Estatuek hartzen dituzten neurri sorta 
dira: ala nola gaixotasunak, istripuak, ezintasunak, zahartzaroa, langa-
bezia...

 Gizasemeak egoera jakin batzuetan aurkitzen direnean babes-
ten dituzten GIZARTE POLITIKAK DIRA, lanik gabe aurkitzen garenean, 
edo gure lan zikloa amaierara iritsi eta erretreta hartzen dugunean 
adibidez.

 Gizarte politika guzti hauen xedea, persona ororen bizitzeko 
beharrak zihurtatzea da eta legeak ala agintzen du: “...botere pu-
blikoek zihurtatuko dute hiritargoaren ahalmen ekonomikoa  zahart-
zaroan, aldiro eguneratuak diren pentsio egokien bitartez...”(EK 50. 
Artikuloa)

 Agindu konstituzional honek gobernu guztiak baliabideak zi-
hurtatzera berdin behartzen ditu, denok izan dezagun gure bizitzaren 
aro bakoitzean egokia den ordainsaria.  

 Aginte publikoek zergen bitartez dirusarrera aski izaten dituz-
te, denon artean sortzen dugun aberastasuna gero eta handiagoa bai-
da, eta nondik eta nola biltzen den aukeratzeko ahalmen politiko eta 
juridikoa dute, alegia, nork ordaindu behar duen gehiago eta zeinek 
gutxiago norbere ondarearen arabera, eta diru hori nola gastatu hirita-
rren beharrak asetutak izan daitezen.

 Beraz, etzazu amua irentsi. PENTSIOAK ORDAINDU BEHAR 
DIRA...  eta kitto.

 Pentsio duinak izateko guztiok dugun eskubidea murriztea? 
Zein kontu da hau?

 Ulertzeko errexa da, PSOEren gobernuak egin zuen bezalaxe, 
oraingoak ere, krisi-maula honi erantzuna emateko modu bakar bezela 
murrizketen bidea jorratzen dute. Murrizketak osasungintzan, irakas-
kuntzan, dependentzian, zerbitzu publikoetako inbersioak... eta orain 
Pentsioetan ere.

 Zergatik honelako astakeri bat pentsiodunen kalterako? Pent-
sionunak diren 8,3 milioietatik 50%ak hilean lan-arteko ordainsaria (640 
euro) baino txikiagoa den pentsioa jasotzen ba dute?

 Alderdi Popularra benetazko agintearen ordezkari delako: banka 
(Santander, BBVA, La Caixa, Banco Popular, Bankia), eta bankarenak di-
ren aseguru etxeak, eta eraikuntza arloko enpresa haundiena, energia 
eta telekomunikaziokoak, hau da, orain arte asmaturiko maula (beren 
hitzetan krisi) handienaren asmatzaileak ain zuzen ere. Inolako lotsa-
rik gabe, murrizketen bitartez 45.000 milioi euro lapurtu dizkigute 
hiritarroi eta bankari eman dizkiete.

Orain gehiago nahi dute. Murrizketa guzti hauek pentsioak txikitzen 
dituzte:

•	 Erretreta atzeratu (67 urterkin).

•	 Erretreta aurreratuak zigortu. 

•	 Kotizazio urte kopuru erreala zabaldu, 37 urterarte  Base Erre 
  guladorearen 100% kobratu ahal izateko

•	 Base Erreguladorea kalkulatzeko erabiltzen den epea luzatu, 
  15 urtetik 25era.

•	 Bizitzaren kostearen araberako urteroko eguneratzeak ez      
 egitea. 

•	 Gizasemeen bizi esperantzaren arabera pentsioaren zenbate 
  koa aldatu ahal izatea ( Jasangarritasun Faktorea) 

 Honek esan nahi du, gaurtik 2027 bitartean, estatuak (agintzen 
duena edozein izanda ere), ia 33.000 milioi euro lapurtuko dizkigula.


