
OS PENSIONISTAS DO ESTADO ESPAÑOL APOIAMOS AS
MOBILIZACIÓNS E FOLGAS CONTRA A REFORMA DAS PENSIONES

QUE PROPÓN MACRON

Nota de Prensa do 15/01/2023  das organizacións da Unidade de Acción
Pensionista 

A Reforma que propón o Presidente Macron, é un produto máis da presión do poder financeiro e
das institucións europeas para privatizar e debilitar os sistemas públicos de pensións. Expresamos  a
nosa total solidariedade coa convocatoria para o 21 de xaneiro de 2023 dunha grande manifestación
en  París proposta  nun  primeiro  momento  por  10  organizacións  xuvenís (L'Alternative,  La  Voix
Lycéenne,  Les  Jeunes  Insoumises,  FIDL-Le syndicat  lycéen,  Jeune Garde Antifasciste,  Place  publique
Jeunes, Les jeunes écologistes, Les jeunes Génération.s, RED-Jeunes.fr, POI-Parti Ouvrier Indépendant )
e despois apoiada polo movemento La France Insoumise (Francia Insumisa) e a práctica totalidade do
mundo sindical que apoian o movemento e convocan folgas para o xoves 19 de xaneiro.

Os pensionistas do estado español que dende hai 5 anos ocupamos periodicamente as prazas dun
gran número de localidades (os “luns ao sol”), damos apoio fraternal á iniciativa dos nosos veciños e
considerámola  parte  da  mesma  loita  na  defensa  dos  dereitos  sociais  e  laborais  que  nos  queren
arrebatar  co  pretexto  dunha  falsa  insostibilidade  dos  sistemas  de  pensións  de  reparto,  da  crise
económica ou da guerra.

Destacamos que nesta ocasión os mozos tomaron a iniciativa, posto que o recorte das pensións
afecta o seu salario futuro e o seu mercado laboral actual.  As agresións ás pensións non só afectan
aos  maiores,  senón  ao  conxunto  da  cidadanía  traballadora.  Tomamos  nota  desta  iniciativa,  e
darémoslle a máxima difusión e apoio.

GOBERNE QUEN GOBERNE, AS PENSIONES 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),

UNIDAD COESPE (Coordinadora Estatal de Pensionistas),

PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Badajoz, Móstoles, …


