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A LOITA PENSIONISTA CONTINÚA. 

Por pensións e sa larios d ignos,  

polos serv izos públicos e os dereitos socia is.  

 

13/01/2023 

 

1.  2022, UN ANO DIFÍCIL 

        Os movementos e plataformas de pensionistas dos pobos e comunidades do Estado Español que 

subscribimos este documento, valoramos que 2022 foi un ano convulso e crítico,no que continuaron 

os ataques ás pensións públicas e o conxunto dos dereitos sociais, que xa se viñan producindo. 

 Debido ao papel subalterno que asumiron os gobernos da Unión Europea nesta crise de materias 

primas e xeopolítica da guerra de Ucraína, respecto a os intereses dos Estados Unidos e a OTAN, os 

pobos de Europa vémonos abocados a soportar un encarecem ento dos produtos básicos, un 

em peoram ento das condicións de vida e a aceleración dos  procesos de destrución do 

ecosistem a, polo desvío de enormes recursos económicos a gastos militares, en vez de destinalos a 

erradicar a pobreza, precariedade, desigualdade e exclusión social que padece a cidadanía. Propiciando o 

caldo de cultivo para o rexurdir do fascismo e o autoritarismo. 

• A espiral inflacionista cóm ese o poder adquisitivo da clase traballadora , facendo pagar a 

esta a enorme factura da guerra e a voracidade especulativa das elites empresariais e financeiras. O 

dato oficial do IPC “medio” do 6,8% en 2022 non pode ocultar que as persoas pensionistas e máis 

vulnerables, viron medrar en máis do dobre (entre o 15% e o 20%) a súa cesta básica de compra, 

especialmente os alimentos, a enerxía e os alugueiros da vivenda. Ademais, a suba dos tipos de 

interese é devastadora , para as familias traballadoras con créditos hipotecarios ou outros. 

• Mentres tanto, as grandes em presas do IBEX35 non deixan de bater os seus propios 

récords de beneficios, do 13% en 2021 e 21% en 2022. Un crecemento sete veces superior 

ao dos salarios, segundo o Banco de España. Diversos estudos sinalan que este obsceno 

enriquecemento empresarial é a principal causa da inflación disparada e do empobrecemento 

xeneralizado. 

• O ano 2022 comezou coa entrada en vigor da primeira fase da “reform a” do Sistem a  Público 

de Pensións (Lei 21/2021), alentada polo goberno a través do seu ministro Escrivá. A introdución 

do chamado “IPC medio”, xunto coa supresión da paga compensatoria, fixo em pobrecer as 

pensións contributivas en 2021 nun 3%, e mesm o as m ínim as perderon un 2,5%. Pero a 

principal medida positiva que contiña esa Lei, a realización dunha Auditoría das contas da Seguridade 

Social, leva xa m áis de m edio ano sen cum prirse,  por parte do Goberno. Os que  impoñen as 

leis non teñen ningún empacho en incumprilas cando lles convén. 

• A segunda fase da “reform a”  chegou no pasado mes de xuño (Lei 12/2022) mediante a 

promoción dos “Plans de Pensións de Emprego”, porta aberta para a  privatización das 

pensións públicas, ao desviarse cotizacións sociais cara a estes plans individualizados de 

capitalización, e poñer a súa xestión en mans de bancos, aseguradoras e os mesmos “axentes sociais” 
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(empresas e sindicatos estatais maioritarios, a través da negociación colectiva) que obterán beneficios 

pola súa xestión. 

 

2.  A RESPOSTA PENSIONISTA 

 Malia  as circunstancias adversas, as organizacións do m ovem ento pensionista  

m antem os a  nosa vontade de seguir defendendo os nosos dereitos . As mobilizacións 

pensionistas, que deron un salto cualitativo hai xa cinco anos, seguiron desenvolvéndose a pesar da 

pandemia, en todos os territorios do Estado. As convocatorias periódicas (os “ luns ao Sol”  e outras), 

cun programa unitario de reivindicacións, v íronse reforzadas, especialmente neste outono pasado, 

coas convocatorias da Unidade de Acción  constituída polas organizacións que asinamos este 

manifesto, entre as que destacan: 

• A recollida de sinaturas (físicas e telemáticas) promovida desde a primavera polas nosas 

organizacións, co apoio de m áis de 240.000 persoas  (que foron entregadas en outubro ao 

Congreso dos Deputados), reivindicando IPC real, pensións m ínim as igua is ao SMI,  

elim inar a fenda de xénero e pechar o paso á privatización do Sistem a Público . 

• A m obilización pensionista centra lizada en Madrid do día 15 de outubro , que supuxo 

un éxito rotundo de participación, unha demostración de forza e unidade do movemento, así 

como de capacidade organizativa desde todos os territorios. Ademais, contou co apoio de 

m oitas organizacións e m ovementos socia is , sentando as bases de futuras loitas 

compartidas. 

• A rolda de entrevistas m antida coas forzas políticas do Congreso dos  Deputados, 

trasladando as nosas reivindicacións e esixindo a paga compensatoria ás persoas pensionistas, pola 

perda do poder adquisitivo dos dous últimos anos. 

• A m obilización descentra lizada do 19 de novem bro, xunto ao sindicalismo combativo e 

os movementos sociais, como un paso máis de loita conxunta, solidariedade e apoio mutuo. 

 

3. A LOITA DÁ OS SEUS FROITOS … 

A m obilización pensionista está a dar os seus resultados . Xa conseguimos no seu día derrotar o 

0,25% e o “factor de sustentabilidade” do goberno de Rajoy. Estimamos que a nosa loita de hoxe, 

unitaria ao redor de obxectivos comúns, cargada de razón e a pesar das enormes dificultades en que se 

desenvolve, segue facendo que o poder non senta cóm odo n in nun m arco im pune. Isto explica 

feitos como: 

• A propia subida das pensións do 8,5% en 2023. Aínda que xa dixemos que non compensará 

nin de lonxe o aumento real da nosa cesta da compra (de feito e paradoxalmente, este aumento 

coincide co maior empobrecemento histórico da nosa capacidade adquisitiva), esta revalorización 

dificilmente tería chegado se as persoas pensionistas non estivésemos mobilizadas. 

• Conseguiuse que por fin, os gastos im propios que corresponden a políticas sociais dos 

gobernos, abónense vía transferencia orzamentaria e non se carguen sobre as cotizacións, como 

viña sucedendo ata o de agora. 

• Non conseguiron impoñer en decem bro de 2022 (com o din que tiñan  

“com prom etido” con Bruxelas) a  anunciada am pliación do período de cóm puto para 
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o cálculo das pensións. Os chamados “axentes sociais”, que asinaron a anterior ampliación en 

2011, esta vez están máis vixiados e din mostrar o seu rexeitamento, polo menos de momento. 

• Tam pouco conseguiron poñer en m archa a cham ada “Axencia Es tata l da 

Adm inistración da Seguridade Socia l”, prevista na lei 21/2021, que rexeitamos por ser un 

mecanismo de privatización do patrimonio da Seguridade Social. 

• É de destacar tamén a adm isión a trám ite no Parlam ento Europeo, grazas ao traballo  

das nosas com pañeiras e com pañeiros de ASJUB I-40, do debate sobre a sanguenta 

penalización con coeficientes redutores da súa pensión, que sofren as persoas con longas carreiras 

de cotización, á hora de xubilarse anticipadamente, 

 Estes avances, m odestos e insuficientes se se quere, son posibles grazas ao com prom iso 

e a loita de todas as persoas e plata form as do m ovemento pensionista . Demóstrase, unha vez 

máis, que a loita é útil, e que é e será a única maneira de defender e ampliar os nosos dereitos. Insistir, 

persistir, nunca desistir. 

 

4  … E CONTINÚA 

 Entendemos que o Sistem a Público de Pensións é o noso mellor instrum ento de cohesión  

socia l, absolutamente viable e solvente, e reiteramos o noso firm e propósito de defendelo , para 

as persoas pensionistas de hoxe e de mañá. Por iso, e para que se cumpra o dereito á pensión digna que 

reza no Art. 50 da Constitución, demandamos: 

1. Recuperar o poder adquisit ivo de sa larios e pensións, restablecendo a paga  

com pensatoria  correspondente á perda de poder adquisitivo de 2021 e 2022. 

Esiximos que se garanta a revalorización das pensións en función do IPC acumulado interanual (o 

chamando IPC Real). 

2. Esixim os a inmediata suba das pensións m ínim as  para garantir que non haxa pensionistas 

que estean por baixo do limiar da pobreza. O 60,2% dos pensionistas en España non chegan a 

1.000 euros ao mes, a cantidade na que está fixado o Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde 

o inicio de 2022. Esiximos que a pensión mínima se equipare ao SMI, e que este se sitúe no 60% 

do salario medio como recomenda a carta social europea. 

3. Acabar coa fenda de xénero en salarios e pensións, que xa supera o 30%,  e que se vai 

a agravar coa proposta de Escrivá de aumentar os anos para o cálculo das futuras pensións. A 

medida anterior de subida das pensións mínimas axudaría a paliar esta discriminación, porque a 

gran maioría de pensións precarias (de viuvez e outras) recíbenas as mulleres. 

4. Esiximos que, de inmediato e con garantías, se realice a Auditoría  da Seguridade Socia l 

recollida na Lei 21/2021, cuxo prazo de execución xa se incumpriu. Estamos convencidos de que 

a auditoría vai darnos a razón e certificará que o sistema é sostíbel, e que non se poden xustificar 

os recortes nin a privatización das pensións públicas. 

5. Derrogar os recortes das reform as de pensións de 2011, 2013, e 2021 e a 

prom oción dos plans de pensións privadas de em prego (Lei 12/2022) con recursos da 

Seguridade Social. Denunciamos ademais que, lonxe de moderarse dito fomento, aumentáronse 
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as comisións de xestión privada autorizadas no primeiro regulamento da Lei que se coñece, 

cedendo o Goberno, unha vez máis, ante a banca privada. 

6. A elim inación dos coeficientes redutores ás longas carreiras de cotización con máis de 40 

anos cotizados. 

7. Rexeitam os a descapita lización da Seguridade Socia l, xa que pretenden liquidar os seus 

activos inmobiliarios (propiedade de todas as persoas pensionistas e traballadoras) como parte do 

proceso encuberto de privatización, que inclúe a “Axencia da SS” que se propón crear o 

Goberno. 

8. Así mesmo rexeitam os o aum ento dos anos para o cá lculo da base reguladora da 

pensión, que só ten como obxectivo reducir as pensións futuras, e reclamamos volver ao 

período de cálculo de 15 anos anterior á reforma de 2011. Igualmente rexeitamos o 

procedemento mediante decreto para a súa aprobación, xa que supoñería eludir o debate 

parlamentario. 

 

  As organizacións pensionistas dos pobos e comunidades do Estado que asinamos este documento, 

m anifestam os a nosa vontade de reforzar a Unidade de Acción pensionista, de seguir 

cam iñando xuntas para conseguir os obxectivos compartidos que expuxemos. 

 Tamén, como parte da clase traballadora, somos solidarias co conxunto de loitas polos dereitos sociais 

e o público. Por iso tamén manifestamos a nosa vontade de unir as nosas loitas coas que se desenvolven 

en prol dos dereitos laborais, dos servizos públicos esenciais, como a sanidade, a educación, a vivenda, os 

coidados ás persoas dependentes (xestión das residencias de maiores, servizos de atención domiciliaria, 

…) . En definitiva, estamos na loita para construír o futuro que todas e todos nos m erecem os, sen 

priv ilexios nin exclusións.  

 

 

GOBERNE QUEN GOBERNE, 

AS PENSIÓNS E OS DEREITOS DEFÉNDENSE !!! 

 

 

ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar),  

COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones),  

EHPM  (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria),  

MADPP (Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas), 

MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos), 

UNIDADE COESPE (Coordinadora Estatal de Pensionistas),  

PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Badajoz, Móstoles, … 


