
Els sotasignats, organitzacions sindicals, organitzacions socials i col · lectius populars, davant la 
nova agressió a la classe obrera amb la qual amenaça pròximament (buscant aliats polítics i 
sindicals) el govern oligarca del PP, referent a la disminució de les pensions tant en el temps com en 
la quantia, volem manifestar el següent:

Rebutgem radicalment la idea estesa, per maliciosa, mentidera, i intencionadament criminal, 
utilitzada pels partits, premsa i centres "intel · lectuals", al servei del gran capital, que les pensions 
públiques estan en perill tant per la quantia com pel nombre de receptors, i que per això cal "la seva 
racionalització" perquè tinga futur el sistema públic.

No és veritat, ells ho saben, i per tant és una altra de les moltes mentides que el capitalisme ha 
utilitzat i utilitza en el seu afany de robatori i depredació de totes i cadascuna de les activitats 
laborals i socials que els treballadors amb el seu quefer individual i col · lectiu generen. Ja ens 
roben i exploten amb el salari, ja ens esclavitzen amb les condicions laborals actuals i ara han 
decidit quedar-se amb el nostre futur, privant-nos de la subsistència que ens donaven les ja mínimes 
pensions. Les pensions no estan en perill, ni per la seva quantia ni pel nombre de perceptors, ho 
estan perquè el voraç capitalisme financer, expressió final de l'agonitzant i moribund capitalisme (la 
crisi sistèmica i estructural l'aboca a buscar sortides desesperades), davant la falta de rendibilitat en 
altres sectors especulatius ha decidit que tots els serveis públics, d'una o altra manera en mans de 
l'Estat, passen a mans de les empreses financeres privades que naturalment intentaran obtenir-ne els 
creixents beneficis que d'altres sectors no poden treure. I aquest precepte d'obligat compliment per 
als governs al servei del gran capital es compleix inexorablement i els encarregats d'aplicar són els 
diferents governs conservadors i organitzacions socialdemòcrates de tota mena (inclosos els 
dirigents sindicals que viuen com lacais del capital) que utilitzant com a basament a les institucions 
que generen la ideologia i tenen els instruments com el FMI, el Banc Mundial, la UE i 
l'Organització Mundial de Comerç, a més d'altres corporacions, associacions i grups, apliquen a 
sang i foc la privatització de les pensions, serveis socials i educació encara a costa de convertir la 
classe obrera i sectors populars a captaires laborals i socials.

Afirmem, davant la classe obrera, davant dels nostres afiliats i davant l'opinió pública, que els 
mètodes de propaganda nazi, mitjançant els quals una mentida repetida mil vegades arriba a 
convertir-se en veritat, no passaran!, I que sabem que les pensions públiques no depenen de la 
misèria quantitativa i del nombre de receptors i del que visquen, depenen dels impostos que paguen 
els empresaris-que no paguen, ni una xicoteta part dels que en justícia els correspondria-, del que 
paguen els treballadors-que ja ho fem-, de les aportacions de l'Estat-que cada vegada són menys per 
l'estratègia de debilitar els sectors públics per justificar la seva privatització-, de la competitivitat-
que és molta, i que no es trasllada a les finances públiques-, del ocupació-a major nombre de 
treballadors més diners en caixa-, i dels impostos directes a les grans corporacions i fortunes 
particulars.

Afirmem amb rotunditat que les pensions públiques no poden dependre ni ser complement de les 
pensions privades. Que cap sistema de pensions privats ha aconseguit, ni de lluny, cobrir les 
necessitats bàsiques de la immensa majoria de la població en cap dels països en què s'han implantat. 
En tots els llocs la rendibilitat privada de les inversions en jubilació ha estat sempre inferior a l'IPC, 
en qualsevol dels territoris en què s'han implementat. Per això la inversió privada en pensions és 
antieconòmica per als inversors, no cobreix els mínims de subsistència i està permanentment 
exposada a l'especulació i a la desaparició. Exemples n'hi ha a milers, fallides dels fons privats ha 
hagut i hi haurà mentre hi haja capitalisme.



Denunciem que el document de la mal anomenada Comissió d'Experts no és més que un monstre 
ideològic, anti-obrer i antipopular, d'un grup de treball al servei del govern en el polític, i al servei 
de la banca i les grans companyies asseguradores en l'econòmic. No acceptem per tant, per 
interessades, les recomanacions emanades del seu informe i aprofitem per denunciar la complicitat 
per acció o omissió dels que diuen representar els interessos dels treballadors (ens referim 
especialment al "representant" de CCOO) i que amb seva posició avalen les properes i greus 
mesures que en matèria de pensions va a prendre el govern del PP.

A l'Estat espanyol algunes de les mesures que es proposen, i que es volen modificar a la baixa, 
parteixen de realitats gairebé dels orígens de l'aparició del capitalisme. Partim d'una situació ja 
paupèrrima en què el 51'58% (gairebé 5 milions) de pensionistes cobren una quantia per sota del 
Salari Mínim Interprofessional (630'45 euros) i aquesta quantitat volen baixar aplicant criteris 
productivistes i demogràfics. Cal recordar que el 21% de la població espanyola està per sota del 
llindar de pobresa, molts d'ells pensionistes, i que aquestes mesures de rebaixes de pensions 
multiplicarien aquest percentatge. Cal també recordar que, dels 8'3 milions de pensionistes, molts 
d'ells mantenen al conjunt de la seva família, la baixada real de les pensions col · locaria a aquestes 
famílies en la marginalitat més absoluta.

Davant d'aquesta breu descripció de la situació dels pensionistes i jubilats cal assenyalar que fer 
dependre les pensions, com proposa el sistema capitalista, del dèficit públic és criminal, perquè a 
més de partir d'una impossibilitat constitucional de pujada del dèficit públic signada pel PP i el 
PSOE, hi ha les polítiques oligarques de la Unió Europea i les de l'FMI, i l'OCDE, que 
l'impossibiliten totalment. Cal recordar que aquesta impossibilitat respecte a la pujada del dèficit la 
van obviar aquests organismes explotadors i criminals quan no van dir res sobre la injecció al 
sistema bancari espanyol de 41.000 milions d'euros i un aval general públic de 300.000 milions. No 
diuen res dels 80.000 milions d'euros de frau fiscal a través de desgravacions, deduccions, SICAV 
patrimoni, fons, etc. Resumint no diuen res de que les rendes altes han augmentat 6 vegades els seus 
ingressos, incloses les pensions milionàries dels que fan aquestes propostes de reducció de les 
pensions de la majoria de la població, i les seves aportacions com a rendes privilegiades han 
disminuït en 10 vegades. Això és la racionalització capitalista, i els falsos brots verds.

Per això i per tal d'aclarir l'interessat debat sobre les pensions i evitar que es parli d'elements que 
dispersen l'atenció sobre el tema fonamental, els sota signants assenyalen amb rotunditat que les 
actuals pensions poden i han de ser elevades quantitativament i qualitativament, que no han de 
dependre única i exclusivament de les aportacions dels treballadors (que és el que pretenen) i que 
absolutament tot tipus de pensions i serveis caben en els Pressupostos Generals de l'Estat (sobretot 
si se suprimeixen les enormes despeses per a la repressió i per aportar a l'OTAN que ens reclama 
per mantenir i seguir amb els genocidis com els realitzats a l'Iraq, Afganistan, Líbia, Mali i Síria). 
Naturalment també entenem que això no és possible: sense acabar amb la corrupció, sense una 
pujada d'impostos dura i contundent sobre els sectors oligàrquics, sense una persecució a l'evasió de 
capitals, sense una participació majoritària de l'Estat en l'economia, i per descomptat , i com a 
objectiu estratègic, amb una societat de caràcter socialista, sense la qual no és possible cap avanç 
substancial en els drets dels treballadors.
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