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Hasieratik esan beharra dago, CGT-LKNk
Toledoko Itunaren gomendio berriak arbuiatzen ditu. Berriro ere, pertsonen beharren eta eskubideen gainetik, ekonomia
neoliberalaren estrategia eta negozioa
egiteko zerbitzu publiko guztien (pentsioak
barne) pribatizazioa inposatu direlako. Proposatutako neurrietako batzuk berrikuisten
baldin baditugu, politikoen, enpresarien
eta sindikatu nagusien benetako asmoarekin
topo egiten dugu: haien negozioa bermatzea.
Antza denez arrazoia genuen eta Gizarte
Segurantzan ez dago defizitarik. Deigarria,
urteetan hedabideetan sistemaren porrotaren gainean gu beldurtzeko eta plan pribatuak hartzera bultzatzeko kanpainiak burutu eta gero. Are gehiago, gobernuek gastu
desegokietarako diru hori erabili izan ez
balute superabita izango zen.
Pentsioak KPIaren arabera eguneratzea
ez dute bermatzen, hauxe oinarrizko
eskubide moduan bermatuta ez dagoenez,
edozein gobernuk, edozein unetan hura
aitortzen duen legea aldatu dezake eta.
Pentsioen sistema publikoari hainbeste
kalte egin dioten aurreko erreformak
indargabetzea ez da proposatzen. Ez
2011koa (PSOEren gobernua), ez 2013koa
(PPren gobernua), baina ezta pentsioak
bizi itxaropenaren arabera jeisten
dituen eta pentsioa kalkulatzeko
15-25 urte bitarteko epea ezartzen
duen jasangarritasun plana
bera ere ez.
Bizitza laborala 65 urtetik 67ra
luzatzea eta jubilatzeko legezko adina
pasata lanean jarraitzea sustatzea mantentzen dute. Ulertezina, Espainian gazteen
langabezia %42koa denean eta 300.000 gaztek
lan bila emigratu behar izan dutenean.
Pentsioen herena baino gehiago ez dira
txirotasunaren mugara heltzen eta erdia
baino gehiago ez dira egun hilabeteko 950
eurotan ezarrita dagoen soldata minimora
iristen. Hala ere pentsio minimoak eguneratzeko gomendiorik ez dago. Pentsio minimoa soldata minimoaren berdina izatea eta
hau Europako Gutun Sozialak agintzen duen

hilabeteko 1.084 eurotakoa
eta urtean 14 ordainsaritakoa
izatea aldarrikatzen dugu.
Kontratu prekarioak eta
behar bezala kotizatzen ez
duten soldata baxuak dituen
herrialde baten lan munduaren
errealitateari entzungogor.
Lanean dauden pertsonen
%12,3ak ez dute txirotasunaren
muga gainditzen. Horrela
etorkizunean pentsio duinak
izatea ezinezkoa izango da.
Pentsio plan
pribatuetan interes
ekonomikoak dituzten
UGT eta CCOO sindikatuen
oneritziarekin, hitzarmen
kolektiboetan lotutako
enpresa planen bidez Pentsio
Plan Pribatuak sistema publikoan txertatzen ditu. Horixe
da banketxeek eta aseguru
etxeek, Europar Batasuneko Banku Zentralak, Munduko
Bankueak, etabarrek funts
hauek haiek kudeatu ahal
izateko bilatzen dutena da.
''Austriar motxila'' delakoa
ezartzeko lehen pausua da.
Alargunen pentsioen eta
pentsio ez kontributiboen
hutsune eta akatsekin
behinbetiko amaitzeko
irtenbiderik ez
du proposatzen.
Arazo hau ez da orain
pentsio bat kobratzen
ari direnena soilik.
Arazoa langile
klase osoarena da,
orain pentsioak
defendatzen ez baditu,
etorkizunean inolako
pentsiorik gabe
aurkituko baita.

