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Hai que dicilo desde o principio,
CGT rexeita as novas recomendacións do
Pacto de Toledo. E o fai porque de novo se
impuxo a estratexia da economía neoliberal
e de privatizar todos os servizos públicos
para facer negocio, incluídas as pensións,
sobre os dereitos e as necesidades das persoas. Se repasamos algunhas das medidas
propostas atopámonos coa verdadeira intención de políticos, empresarios e sindicatos
maioritarios: asegurar o seu negocio.
Resulta que tiñamos razón e que non
hai déficit na Seguridade Social. Curioso,
despois de anos de campañas nos medios de
comunicación para atemorizarnos pola quebra do sistema e animarnos a subscribir
plans privados. É máis, se os gobernos
non tivesen utilizado estes cartos para
gastos impropios habería superávit.
Non aseguran as revalorizacións
das pensións segundo o IPC, debido a
que calquera goberno, incluído este, pode
cambiar en calquera momento a lei que o
recollese ao non estar garantido como
un dereito fundamental.
Non se propón a derrogación de ningunha
das anteriores reformas, e que tanto dano
fixeron ao sistema público de pensións. Nin
a de 2011 (goberno do PSOE), nin a de 2013
(goberno do PP), pero tampouco o plan de
sustentabilidade, polo que diminúen as
pensións segundo a esperanza de vida,
nin o incremento do cómputo de
15 a 25 anos para calcular a pensión.
Manteñen alongar a vida laboral de
65 a 67 anos e fomentar voluntariamente
seguir traballando despois de cumprir a
idade ordinaria de xubilación.
Incomprensible, non é de sentido
común, porque hai en España un 42% de paro
xuvenil e 300.000 mozos que tiveron que emigrar por non atopar un posto de traballo.
Máis dun terzo das pensións non chegan ao
limiar da pobreza e máis da metade non alcanzan o salario mínimo actual de 950€/mes.
E con todo non hai unha recomendación para
revalorizar as pensións mínimas.

Reivindicamos que a pensión
mínima sexa igual ao salario
mínimo e este sexa o que indica
a Carta Social Europea, 1.084€/
mes e 14 pagas ao ano.
Dá as costas á realidade
laboral dun país con contratos
precarios e salarios moi baixos
que non cotizan como deberían
facelo. Un 12,3 % das persoas
con emprego non superan o
limiar da pobreza. Así será
imposible ter pensións
dignas no futuro.
Introduce os Plans
de Pensións Privados no
sistema público a través
duns plans de empresa acordados en convenios colectivos e
por tanto, co beneplácito dos
sindicatos CCOO e UXT, que teñen á súa vez intereses económicos nestes plans privados de
pensións de empresa. Iso é o que
buscan os bancos e aseguradoras,
o Banco Central da Unión Europea, o Banco Mundial, etc., para
que estes fondos os xestionen
eles como fondos de investimento. É o primeiro paso para implantar a ''mochila austríaca'',
un sistema insolidario de
aseguramento do paro e
das pensións xestionado
por empresas privadas.
Non se propón ningunha
solución que definitivamente
acabe coas deficiencias das
pensións de viuvez e do resto
de pensións non contributivas.
Este problema non é
só de quen agora están
a cobrar unha pensión.
O problema é de toda a
clase traballadora que,
se non defende as pensións
de agora, vai atopar con
que non existirá ningunha
pensión no futuro.

