L’STEI-i

S'OPOSA A LA REFORMA DE LES PENSIONS

La Intersindical STEI-i critica l'aprovació, per part del Congrés, de la reforma de
les pensions que suposa: el retard de l'edat de jubilació fins els 67 anys, haver
cotitzat 37 anys per rebre la totalitat de la pensió i l'augment de 15 a 25 anys el
període per calcular-la. Així, l'aprovació d'aquesta reforma de les pensions
suposarà que les treballadores i treballadors hagin de treballar més temps per
cobrar unes pensions més baixes.
La reforma de les pensions que ha comptat amb els vots favorables del PSOE i
CiU és la conseqüència de l'Acord Social i Econòmic signat pel govern, la
patronal i els sindicats UGT i CCOO el passat 2 de febrer de 2011.
L’STEI-i afirma que aquesta reforma sols servirà per endurir l'accés a les
pensions de les treballadores i treballadors i empobrir les pensions de les
futures generacions. A més, no està justificada ni des d'un punt de vista social
ni econòmic, ja que el sistema públic de pensions no està en perill.
Amb aquestes mesures el que es fa és afavorir a la gran banca, que és la
principal responsable de l’actual crisi econòmica, facilitant els plans privats de
jubilació, per compensar la retallada que sofriran les actuals pensions.
A les nostres Illes aquesta reforma afectarà de manera molt més greu. Partim
del fet que les Illes Balears som el país amb les pensions més baixes de l’Estat.
Perllongant el còmput dels anys necessaris per calcular la pensió, de 15 a 25,
encara s’empobriran més aquestes pensions, i serà pràcticament impossible
que les treballadores i treballadors fixos discontinus puguin accedir al màxim
que els correspondria.
Per això, L’STEI-i s'oposa amb fermesa a aquesta reforma i a les retallades, ja
que la única reforma que s'hauria d'haver dut a terme és l'augment de les
pensions més baixes per complir els compromisos electorals del govern
espanyol.
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