Reforma de
les pensions?

Així, no...
1. Perquè relacionar les pensions amb
lorigen i el desenvolupament de la crisi
econòmica és un error i una fal·làcia
que només respon als interessos i al
xantatge del sistema financer i dels
mercats internacionals.
2. Perquè la jubilació obligatòria als 67
anys significa una injusta retallada de
drets socials i laborals i un atac directe
a lEstat del Benestar. Tal com es
planteja, els ciutadans haurem de
treballar durant més anys per cobrar
pensions més baixes.
3. Perquè els objectius encoberts de la
reforma són dos: rebaixar les
cotitzacions de les empreses a la
Seguretat Social (que és salari diferit
dels treballadors i les treballadores) i
fomentar el negoci dels plans de
pensions privats.
4. Perquè defensem una reforma del
sistema de pensions equilibrada i
equitativa que incrementi els ingressos,
augmenti les bases de cotització
màximes i mínimes, incrementi les
aportacions públiques als sistema i
millori les cotitzacions dels règims
especials.
5. Perquè per garantir el futur i la
sostenibilitat del sistema de pensions
sha dactuar sobre el mercat laboral:
generant ocupació de qualitat, millorant

els salaris, augmentant el salari mínim
interprofessional, incrementant la taxa
docupació femenina, disminuint latur
juvenil i reduint leconomia submergida.
6. Perquè cal que les cotitzacions paguin
només les pensions contributives, i la
resta de despeses les assumeixi
lEstat a través dels impostos, tal com
preveu lacord de pensions vigent.
7. Perquè ledat de jubilació real a Espanya
(63 anys) està per sobre de molts països
europeus i de la mitjana de la UE-27
(61 anys). I encara hi ha marge per
apropar ledat real a la legal de 65
anys, fomentant la jubilació flexible i
voluntària.
8. Perquè rebutgem la congelació de
les pensions i volem que es recuperi
el poder adquisitiu perdut el 2011.
9. Perquè és de justícia augmentar la
quantia de les pensions actualment
la pensió mitjana a Catalunya és de 850
euros, sobretot les mínimes, i no reduirles encara més, agreujant el risc de
pobresa i marginalitat.
10.Perquè es vol fer sense acord amb
els sindicats ni amb la resta de partits
polítics, trencant el Pacte de Toledo i
el consens social i polític que des de fa
més de 15 anys ha acompanyat
qualsevol reforma del sistema públic de
pensions.

NO A LA JUBILACIÓ ALS 67 ANYS
NO A LA CONGELACIÓ DE LES PENSIONS
PER UNA REFORMA PACTADA DE LA SEGURETAT SOCIAL

