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PER UNES PENSIONS DE FUTUR, MESURES DE PRESENT
COMITÈ EXECUTIU – Barcelona, 9 de novembre de 2013
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) s’ha manifestat tradicionalment
contrari a qualsevol retallada que afecti el benestar dels i les joves. La reforma del
sistema de pensions plantejada no només representa una pèrdua de poder adquisitiu de
les actuals persones jubilades que vulnera el seu dret a la revalorització; sinó que, a més
a més, és l’enèsima destralada a l’estat del benestar, perquè les persones joves del
present serem els jubilats del futur. Tot i que no entrarem en els aspectes més tècnics de
la reforma, entenem que elements com ara el Factor de Sostenibilitat o l’Índex de
Revalorització van més enllà de la tècnica i són elements de decisió política i ideològica.
És per això que volem enviar un missatge al govern de l’Estat espanyol, al govern català i
als grups parlamentaris: hi ha alternativa.
Aquesta alternativa que planteja l’associacionisme juvenil és una solució doble, per una
part reduir l’atur juvenil i reduir l’edat efectiva d’entrada al mercat laboral i, per una
altra, tenir una bossa major de diners per a les actuals pensions. L’actual sistema de
pensions, el de repartiment, és un sistema redistributiu i de solidaritat intergeneracional
en el qual cada mes es paguen les pensions amb les cotitzacions actuals. Per tant, com
més treballadors/es tingui el mercat laboral en actiu, i com més de qualitat i estable sigui
aquest treball, més augmentaran aquestes cotitzacions.
Des de l’Estat Espanyol es planteja una reforma del sistema de pensions que faria que els
i les pensionistes (si es mantenen els nivells actuals d’IPC) perdessin entre un 14 i un
28% de poder adquisitiu en els propers 15 anys, ja que les pensions només creixeran un
0,25% en èpoques de recessió (molt per sota de l'IPC actual que és al voltant del 2-3%
anual) i IPC+0,25% en èpoques de bonança. Tot i que el Govern Espanyol argumenta
que se segueix la tendència inexorable de reforma d’altres països europeus, cal recordar
que el context laboral espanyol i, en particular, la manca de polítiques actives d’ocupació
i d’un canvi en el model productiu ens allunya de la realitat de Suècia, Dinamarca o
Finlàndia.
Més enllà, el govern de l'Estat espanyol s'empara en aquesta reforma en diversos
informes de la patronal, per citar-ne algun exemple el del Cercle d'Empresaris,
organització que s'ha destacat en les darreres setmanes per declaracions en favor de
rebaixar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) per les persones joves. D’altra banda, és
patent que l’actual discurs de no sostenibilitat del sistema de pensions públic esbiaixa les
solucions proposades cap a sistemes privats de capitalització en mans del sector financer
sota l’etiqueta de ‘diversificació del risc’. Entenem que aquestes propostes obren la porta
una vegada més a la pèrdua de poder adquisitiu dels i les pensionistes en no estar
indexades, així com a la inversió dels fons de pensionistes en actius de risc (recordant
perillosament el recent cas de les obligacions subordinades i preferents), que en cas de
crisi financera pot provocar una reducció important de la quantitat finalment percebuda
pel pensionista. Des del CNJC apostem per un sistema públic de pensions, ja que casos
de privatització com el de Xile demostren la falta de seguretat i els irrisoris rendiments
que els plans de pensions privats representen.
Així doncs, creiem que l’alternativa passa per eixamplar aquest mercat de treball
(entenent eixamplar com ampliar el nombre de persones ocupades i reduir l’edat efectiva
d’entrada al mercat laboral, sempre des d’una vessant de treball digne no precaritzador
amb un salari que cotitzi adequadament) i, per tant, augmentar la sostenibilitat del
sistema de pensions per la banda dels ingressos. Els i les joves, malgrat el flagrant índex
d’atur juvenil, hi tenim molt a aportar. Els i les joves tindrem dret a jubilar-nos
dignament només si cotitzem, per tant, demanem la supressió de lleis com la reforma
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laboral que faciliten la sortida i la precarització del mercat de treball. La creació
d’ocupació, i molt especialment d’ocupació juvenil, permetria garantir l’estabilitat de
l’actual sistema de pensions. La solució passa per un augment dels ingressos i no de més
retallades.
Per tots aquests motius el CNJC resol:


Fer marxa enrere en la reforma de les pensions, i en particular, el Projecte
de Llei reguladora dels Factors de Sostenibilitat i de l’Índex de Revalorització
del sistema de pensions de la Seguretat Social. En aquest sentit, proposem
revaloritzar les pensions en conformitat amb l’article 48 de la Llei General de
la Seguretat Social (Real Decret Legislatiu 1/1994, del 20 de Juny).



Garantir el sosteniment de l’actual sistema mitjançant la reestructuració dels
ingressos del sistema i, en particular, posant èmfasi en plans d’ocupació,
inserció, formació i requalificació professionals; garantint que es crearan
llocs de treball dignes, de qualitat, estables i que cotitzin adequadament.



Continuant per la banda dels ingressos, establir un sistema fiscal realment
progressiu que permeti utilitzar el Fons de Reserva només per contrarestar
els efectes dels cicles econòmics adversos.



Íntimament lligada a la reforma de les pensions, derogar l’actual Reforma
Laboral, ja que no fa sinó reduir els ingressos de les cotitzacions, afectant
molt negativament el sistema de pensions i el model productiu.



Demanar al Govern de la Generalitat que implementi amb la major celeritat
els acords del Ple de Joventut del passat 25 de juliol en els aspectes
d’ocupació juvenil.



El manteniment de les cotitzacions per a períodes de pràctiques. És
necessari mantenir els pocs mecanismes que poden ajudar als i les joves a
omplir els buits de cotització i trobar-ne de nous.



Instar al govern de l’Estat espanyol a l’obertura d’un procés de concertació
social per tal d’arribar a un ampli consens en el sistema de pensions, tenint
en compte que la reforma actual trenca el consens del Pacte de Toledo, a
més a més de saltar-se qualsevol mena de diàleg social, i que s’implementi
una reforma perdurable durant el temps més enllà del color polític del
govern.



Informar i cridar a la mobilització per la jornada de lluita del proper
diumenge 24 de novembre.
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