
A loita en defensa de pensións dignas en Franza 
ten toda a nosa solidariedade.

O  goberno  francés,  encabezado  polo  Presidente  Emmanuel  Macron,  seguindo  as
directrices neoliberais emitidas por organismos como a Unión Europea ou o  Banco Central
Europeo,  tenta  avanzar  no  proceso  de  precarización  das  pensións  pública  e  na  súa
privatización, como tamén sucede no Estado Español. 

Mais a cidadanía francesa, como a galega e a española, enfróntase tamén a esas políticas
neoliberais  e  neste  mes  de  xaneiro  de  2023  están  tendo  lugar  moi  importantes
mobilizacións en toda Franza contra o intento do goberno de Macrón de incrementar a idade
de xubilación (pasándoa de 62 a 64 anos) e de incrementar até 42 anos o tempo mínimo
necesario de cotización para ter dereito a pensión máxima que lle corresponde a cada persoa
en función da súa base de cotización.

Entre  outras  moitas  mobilizacións,  o  próximo  21  de xaneiro  terá  lugar  en  París  unha
grande manifestación en contra do precarización e privatizacións das pensións pública  que
pretende o goberno de Macron. A iniciativa de convocar a manifestación xurdiu dun acordo
de 10 organizacións da mocidade, e foi gañando apoios progresivamente, de xeito que na
actualidade está apoiada por multitude de organizacións sociais (como os coletes amarelos),
partidos  políticos  (a  Franza  Insumisa  e  moitos  outros),  e  a  totalidade  do  mundo  sindical
francés.

Conscientes de que a ofensiva neoliberal contra os sistemas públicos de pensións é unha
ofensiva global,  os e as pensionistas galegas solidarizámonos coas mobilizacións dos nosos
compañeiros franceses e queremos contribuír a que sexan coñecidas pola cidadanía galega.

Neste  sentido,  o  Movemento  Galego  en  Defensa  das  Pensións  e  os  Servizos  Públicos
(MODEPEN) convocamos unha concentración o próximo día 20 de xaneiro, venres, ás 12:30
horas, na Praza Roxa de Santiago de Compostela. Nesa concentración se explicará a loita que
en defensa das pensións públicas estamos a levar adiante as persoas pensionistas de Galiza, o
Estado Español  e Franza.  A concentración rematará cunha manifestación até o Consulado
Francés en Compostela. 

GOBERNE QUEN GOBERNE, AS PENSIONES DEFÉNDENSE !!!
 




