
  



 CHAMAMENTO DA MOCIDADE 

CONTRA A REFORMA DAS PENSIONES DE MACRON 
 
 Dende a súa elección en 2017, Emmanuel Macron non deixou de amosar o seu 
desprezo  pola mocidade: a introdución da selectividade na universidade, o incremento 
das taxas de inscrición para los estudantes de fora da UE, o excesivo desenvolvemento das 
aprendizaxes, a redución del APL (axuda para o aluguer) e o uso sistemático da represión 
contra os movementos de bacharelato e estudantís. O único obxectivo do goberno é 
precarizarnos. Mentres se espera unha reforma das bolsas de estudos, mentres o goberno 
xoguetea coas cifras do paro xuvenil e quere forzar a aprobación de seu proxecto de 
reforma das pensións en xaneiro, pedimos que se poña fin a estas 
políticas de destrución social. Un mozo de cada cinco vive actualmente por debaixo do 
umbral da pobreza e as filas da axuda alimentaria alónganse cada semana baixo o peso 
dunha una inflación galopante. O proceso de selección nas universidades medra cada ano.  

 Para o inicio deste curso 2022, calcúlase que máis de 300.000 xoves no puideron 
acceder ao curso da súa elección. Fronte a isto, el Goberno mantén os recortes 
orzamentarios e lanza un “Parcoursup” (un instrumento de selección informática para 
acceder a la universidade) para os mestrados. 

 Neste contexto, o Goberno decidiu atacar as nosas pensións. Nun momento no que as 
nosas condicións de vida e de estudo están cada vez máis debilitadas por un goberno que 
nos precariza e querería converternos en carne de canón, esta reforma cae como unha 
condena. Como futuros traballadoras e traballadores, rexeitamos unha reforma que nos 
fará traballar máis tempo e dificultará a nosa incorporación ao mercado laboral. 
Mentres que es urxente distribuír a riqueza, Emmanuel Macron e o seu goberno optaron 
por crear unha división. Este mesmo goberno é culpábel da inacción climática e está 
construíndo, día tras día, o caldo de cultivo da extrema dereita facendo súas as ideas desta, 
e as súas reivindicacións e usos elementos lingüísticos, así como aplicando políticas 
xenófobas. 

 En 2019-2020, o Goberno tivo que dar marcha atrás no seu proxecto de reforma das 
Pensións diante das mobilizacións masivas nas rúas; é posíbel que volva a facelo. A 
mocidade ten demostrado en moitas ocasións que sabe ser mascarón de proa das loitas 
sociais, ecoloxistas, feministas, antirracistas e antifascistas. Rexeitamos a axenda de 
austeridade de Macron.  

 A partir de mañán , debemos organizar o contraataque, estando na rúa e realizando 
folgas e mobilizacións masivas, para deter a este goberno con todas as forzas que queiran 
unirse a nosoutros na batalla. Retrasan a idade da xubilación máis adiantan a idade de 
falecemento. Contra el proxecto de Macron sobre as pensións, nos, asociacións, sindicatos 
e organizacións políticas xuvenís, chamamos a unha mobilización unitaria o sábado 21 de 
xaneiro en París. 

L’Alternative, La Voix Lycéénne, Les Jeunes Insoumises, FIDL-Le syndicat lycéén, Jeune 
Garde Antifasciste, Place publique Jeunes, Les jeunes écologistes, Les jeunes 
Génération.s, RED-Jeunes;fr, POI-Parti Ouvrier Indépendant 


