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Un punt de partida:
“Hi ha un terrorisme de base que emana del control global dels doblers sobre
la Terra i que atempta contra tota la Humanitat” ( El Papa Francesc en el III
Encontre Mundial de Moviments Socials el novembre de 2016).
Certament , defensar el Planeta i la gent que hi viu contra el terrorisme del gran
capital financer internacional, així com procurar la màxima llibertat i el màxim
benestar de la gent i la màxima sostenibilitat ambiental, és tasca de qualsevol
estat just i de polítics honrats.
Amb aquesta intenció de compromís volem que els polítics electes per les Illes
Balears a Les Corts Espanyoles i a la CAIB es comprometin a:
. Defensar el sistema públic de pensions i de seguretat social i la gestió pública
de l’esmentat sistema.
. Valorar els drets de les persones per damunt dels interessos de la banca i del
capital, restaurar i millorar els drets de treballadors i treballadores, de jubilats i
jubilades i de les persones més necessitades d’atenció pública.
. Promoure la generació de llocs de treball dignes dins una economia orientada
al benestar social i a la sostenibilitat ambiental.
. Defensar que es tingui en compte la variable de gènere en la quantia de les
pensions.
. Defensar la riquesa natural de la flora i de la fauna del Planeta i la riquesa
lingüística i cultural dels pobles de la Terra.
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Què ens han venut i ens venen?
. Que no s’havien de posar traves als empresaris perquè així invertirien més i
generarien riquesa.
. Que s’havia de facilitar que els bancs poguessin deixar doblers a qui volguessin,
la quantitat sol·licitada i amb les condicions sense analitzar, perquè això
generaria riquesa.
. Que s’havia de facilitar acomiadar els treballadors i treballadores de la feina
perquè així els empresaris contractarien més personal.
. Que s’havien de privatitzar els serveis públics perquè així funcionarien millor.
. Que ens havíem de fer plans privats de pensions per si fallaven les pensions
públiques.
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I què ha passat ?

. S’ha vist que fer més fàcil acomiadar els treballadors i treballadores ha fet que
els empresaris n’acomiadassin més i que puguin sobreexplotar més els qui tenen
feina.
. Que deixar de controlar el funcionament bancari l’ha dut a una fallida que han
salvat regalant-los els doblers de tots.
. Que s’ha demostrat que els serveis públics privatitzats donen un servei molt
més perjudicial per a qui n’ha de fer ús i per als treballadors i treballadores que
quan eren públics.
. Que els plans privats de pensions haurien fet fallida molt més aviat que no els
públics si no fos per l’ajuda econòmica que han regalat als bancs.
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Què cal tenir clar ?
. Que ens amaguen que durant moltíssims d’anys el superàvit de les pensions va
anar als pressuposts generals de l’Estat (la famosa “lladriola” es va crear el 1997
i no va començar a aplicar-se fins el 2000) i que de llavors ençà els governs n’han
fet ús per a altres finalitats.
. Que ens amaguen la forta influència de la Reforma Laboral del 2012 en la
davallada d’ingressos a la Seguretat Social.
. Que prenen de la “lladriola” de les pensions els costos de polítiques de
generació de feina que arreu corren a càrrec dels pressuposts generals de l’Estat.
. Que a la despesa per a les pensions contributives hi sumen una bona part de les
pensions no contributives que haurien d’anar, íntegrament, a càrrec dels
pressuposts generals de l’Estat.
. Que ens parlen de la baixa natalitat quan això no hi té res a veure, mentre hi
haja immigrants que venguin a ocupar els llocs de feina que no ocupen els d’aquí.
. Que volen girar els joves contra els jubilats quan diuen que han de fer més
esforç per a mantenir els jubilats.
. Que no ens diuen que a Espanya els super-rics paguen tan pocs imposts
(comparant-los amb la mitjana europea) que l’Estat no pot crear els llocs de feina
d’ajuda a la dependència que seria menester crear.
SENSE LA PRECARIETAT LABORAL INDUÏDA PER LA REFORMA LABORAL DEL 2012,
AMB UN AUGMENT DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESIONAL, SENSE EL ROBATORI
QUE FAN PER FER POLÍTIQUES QUE HAURÍEN D’ANAR A CÀRREC DELS

PRESSUPOSTS GENERALS DE L’ESTAT I SENSE REGALAR ELS DOBLERS DE TOTS
ALS GRANS EMPRESARIS, EL SISTEMA ACTUAL TENDRIA ENCARA SUPERÀVIT.
La qüestió de gènere en la quantia de les pensions.
En el càlcul de les pensions també existeix la discriminació per gènere.
La bretxa salarial que fa que les dones cobrin menys per la mateixa feina que els
seus companys, repercutirà posteriorment en el càlcul de les seves pensions.
Si aquesta bretxa desaparegués, les dones cobrarien més, i a part de ser de
justícia, també augmentarien les cotitzacions que engreixarien la caixa de la
Seguretat Social.
De la mateixa manera, les excedències i reduccions de jornada per cura de
persones dependents, que a l’estat espanyol demanen bàsicament les dones
(l’any 2017 el 90,7 %), fa baixar les cotitzacions i, en conseqüència, les pensions
futures.

El pacte per reformar el sistema de pensions no pot esperar més !!!
Aquest serà sens dubte un debat difícil, en el qual tenen molt a dir els sindicats,
les patronals, les administracions i el partits, però , en un món on cada cop hi ha
més gent aliena a aquestes entitats, també ha de comptar amb la participació de
la societat civil no alineada en cap d’aquests òrgans de representació, perquè el
que està en joc afectarà el futur de tothom. Caldrà escoltar totes les veus per
assegurar-se que l’acord final és just amb els contribuents del passat i amb els
del futur.
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Reivindicacions concretes.
. La derogació immediata de la Reforma laboral del 2012 i progressiu
recobrament dels drets laborals perduts.
. El manteniment del Sistema Públic de Pensions i de la Seguretat Social i la seva
gestió pública.
. L’Estat ha d’ingressar a la guardiola de les pensions tot allò que ha descomptat
de les aportacions empresarials als fons de la Seguretat Social i de les pensions.
. Que si l’Estat continua amb les rebaixes a les aportacions empresarials, haurà
d’aportar des dels pressuposts generals allò que vaja rebaixant a les aportacions
esmentades.

. Que l’Estat deixi de donar ajudes, desgravacions i altres modalitats de foment
dels plans privats de pensions, i concentri tots els esforços en matèria de
pensions a assegurar les pensions públiques.
. Que totes les pensions contributives siguin, com a mínim, equivalents al salari
mínim interprofessional.
. Que les pensions no contributives vagin, íntegrament, a càrrec dels
pressupostos generals de l’Estat.
. Que es reguli per llei, i del tot, la bretxa salarial entre homes i dones, perquè
deixi d’incidir en el fet que les dones tinguin, ara mateix i de mitjana, unes
pensions inferiors a les dels homes. Calen formes de discriminació positiva per a
les dones que, per raons de maternitat o atenció a la dependència, demanin
reduccions horàries o excedències.
. Que s’estudiï quines mesures cal prendre per afavorir el manteniment i/o
l’accés a l’habitatge de lloguer dels jubilats amb unes pensions mínimes.
. Establir per Llei que la revisió de les pensions de jubilació es realitzi d’acord
amb l’augment de l’ICV.
. La derogació immediata de la Llei Mordassa.

