
E l pacte aconseguit pels dirigents de CCOO i UGT amb
el govern i els empresaris significa acceptar i avalar

un dels majors atacs contra els drets dels treballadors de
les últimes dècades. Els eixos fonamentals d’aquest acord
són els següents: 

1) S’augmenta l’edat legal de jubilació dels 65 als 67.
S’estenen els anys necessaris per a jubilar-se als 65 anys,
de 35 a 38,5. S’augmenten els anys necessaris per tenir
dret al 100% de la pensió, de 35 a 37 anys. Així mateix,
s’incrementa el període de còmput per calcular la pensió,
que passa de 15 a 25 anys. A més, augmenta la penalitza-
ció per jubilar-se anticipadament (d’una mitjana del 7%
anual al 7,5%) i per any de falta de cotització fins als 37
(del 2% al 2,27%). Aquest conjunt de mesures suposarà
una retallada de la pensió mitjana entorn del 15-20%. 

2) En el pacte també es recull una exempció de les quo-
tes empresarials (del 100% en el cas de les empreses de
menys de 250 treballadors i del 75% per a la resta) per a la
contractació eventual (i a temps parcial!) de menors de 30
anys i aturats de llarga durada. Els mateixos dirigents sin-
dicals que justifiquen la retallada de les nostres pensions
per unes suposades dificultats financeres de la Seguretat
Social en el futur, accepten que els empresaris no cotitzin
per un contracte escombraria! 

Tenint en compte la situació d’atur massiu i estructural
que sofreix la joventut, que frega el 50%, es farà pràctica-

ment impossible poder cotitzar tots els anys que s’exigiran
per cobrar tota la pensió. Atenent a aquestes xifres, és evi-
dent que darrere de la contrareforma hi ha un objectiu de
fons: potenciar un lucratiu negoci per a la banca a través
dels fons privats de pensions. 

El que ara han signat els dirigents de CCOO i UGT és la
continuació d’un paquet d’atacs que es va iniciar amb la
congelació de les pensions, la reducció del salari dels em-
pleats públics i l’aprovació de la contrareforma laboral,
atacs que van portar a la convocatòria de la vaga general
del passat 29 de setembre. Un acord que, increïblement,
els dirigents sindicals justifiquen en honor de crear un cli-
ma “de pau social i tranquil·litat” i “de confiança en el fu-
tur de l’economia espanyola”, quan el 2010 va acabar amb
4.696.600 aturats, als quals aquest gener es van sumar
130.000 més, fregant ja els 5 milions. Mentre, els mitjans
de comunicació informen que la retribució del president
del BBVA serà aquest any de 4,97 milions d’euros o que el
fons de jubilació de José Ignacio Goirigolzarri (BBVA)
serà de 86,67 milions d’euros i el de Roberto Figuera
(Banco Popular), de 10,85 milions.

Els dirigents de CCOO i UGT han donat oxigen a un
govern que s’ha plegat als interessos dels grans banquers
i els empresaris, i han embravit a la CEOE, preparant
així el camí per a nous atacs: la contrareforma de la ne-
gociació col·lectiva, el copagament sanitari, o desvincu-
lar els salaris del creixement de la inflació, com ja han
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exigit el president del Banc d’Espanya i Angela Merkel,
entre altres. 

ORGANITZAR UNA ESQUERRA FORTA
A CCOO I UGT PER CONTINUAR LA LLUITA

Els drets de la classe obrera s’han conquistat a través de la
lluita, d’enormes sacrificis, d’una voluntat decidida. Aques-
ta és l’experiència històrica del moviment obrer i, per des-
comptat, és la història dels nostres propis sindicats, de
CCOO i UGT. La idea propagada de que no es pot canviar
la situació actual és completament falsa. La disposició dels
treballadors a lluitar per defensar els nostres drets i con-
questes està demostrada amb escreix. Els últims exemples
els vam tenir a la vaga general del passat 29 de setembre
convocada per CCOO i UGT, i a les vagues generals orga-
nitzades a Galícia i Euskal Herria per CIG, ELA i LAB el 27
de gener. I també ho hem vist a les vagues generals de
França, Grècia, Portugal, i ara a la meravellosa revolució
del poble àrab, que ha escombrat la dictadura de Ben Alí a
Tunísia i tombarà a l’odiat règim de Mubàrak a Egipte. 

No, la responsabilitat del que està passant a l’Estat es-
panyol no és de la classe obrera ni de la joventut. Si la bur-
gesia, la patronal i el govern poden imposar les seves me-
sures regressives és perquè els dirigents sindicals, en lloc
d’aixecar un mur de contenció contra aquestes agressions,
han acceptat la lògica del capitalisme; en lloc d’organitzar
la mobilització més massiva i contundent, augmentant la
confiança dels treballadors en les seves pròpies forces,
han triat el camí d’avalar les retallades; en lloc de lluitar,
fan concessions amb la vana esperança que els capitalistes
no demanin més. 

Tots els treballadors conscients, tots els sindicalistes,
tots els delegats ens hem d’oposar amb totes les nostres
forces a aquest acord i organitzar dins dels nostres sindi-
cats, dins de CCOO i UGT, una forta oposició sindical d’es-
querres. Cal impulsar en el si de CCOO i UGT, a les fàbri-
ques i a les empreses, una àmplia campanya per la conti-
nuïtat de les mobilitzacions i la convocatòria d’una nova
vaga general que tingui com a objectiu clar la retirada de
totes les contrareformes aprovades. Organitzant un fort
moviment d’oposició des de baix, des dels comitès d’em-
presa i les seccions sindicals, podrem donar la batalla en
el si de CCOO i UGT per canviar aquest sindicalisme de
pau social pel que necessita la classe obrera: un sindicalis-
me basat en la mobilització, en la democràcia de la base i
en la defensa d’un programa de classe que unifiqui a tots
els treballadors i vinculi el rebuig a totes aquestes contra-
reformes amb la lluita per acabar amb el capitalisme i
transformar la societat, pel socialisme.

• No a la retallada de les pensions. Per la jubila-
ció als 60 anys amb el 100% del salari i contractes de
relleu per als joves a l’atur. Per garantir pensions pú-
bliques dignes: Increment dràstic dels impostos a les
grans fortunes, els beneficis empresarials i la banca!

• Subsidi de desocupació indefinida de 1.100 eu-
ros al mes.

• Augment dràstic de la despesa pública en sa-
nitat, educació i prestacions socials.

• Nacionalització de la banca sense indemnització
i sota control democràtic dels treballadors i les seves
organitzacions.

Contacta amb els sindicalistes i treballadors del Corrent Marxista EL MILITANTE
per organitzar assemblees  al teu centre de treball i debatre sobre aquestes idees!

Cal donar una resposta organitzada des del si de CCOO i UGT!

Xaquín García Sinde, Javier Losada, Carmen Sixto i Vicente Ferrer, Executiva
secció sindical CCOO Drassanes Navantia, Ferrol • Jorge Porto, president Co-
mitè d’Empresa Pull&Bear CCOO, Ferrol • José María Gil, Executiva de la Unió
Provincial de Guadalajara de CCOO • Lluís Perarnau Reyes, secretari d’Organit-
zació de la Secció Sindical UGT Universitat Autònoma de Barcelona • Carlos Pi-
neda, Executiva de la Unió Provincial de Guadalajara de CCOO i president del
Comitè d’Empresa de LUVATA • Miguel Manzanares, secretari general secció
sindical UGT d’empresa de Aguas-Torremolinos, Málaga • Carlos Armengol Ra-
mírez, president del Comitè d’Empresa, CCOO, SDS, Puerto de Santa Maria,
Cádiz • Jordi Aguadé Torrel, president Comitè d’Empresa CCI per UGT, Tarra-
gona • Francisco Funcasta, secretari secció sindical CCOO Pull&Bear, Ferrol
• Isabel Morales, delegada per CCOO a H&M, Azuqueca de Henares • Santiago
Jiménez, CCOO del Campo Villaverde del Río, Sevilla • Juan Jesús Carrasco,
delegat CCOO a Serunión, Málaga • Luis Angel Barbetoros Ruiz de Azua, se-
cretari Acció Sindical FIA-UGT, Álava • Goyo Barrantes, delegat MCA-UGT
Esmaltaciones San Ignacio, Álava • José Hernández Garrido, secretari general
Secció Sindical CCOO Auditorio Nacional, Madrid • Lorenzo Roy Bello, secre-
tari de la secció sindical de CCOO a Lear-Épila, Zaragoza • Erico Pose, delegat
Comitè d’Empresa Pull&Bear CCOO Ferrol • Vicent Rodrigo Segura, delegat
de CCOO a AENA-Navegación Aérea del Aeropuerto de Manises, València •
Diego Baena Gómez, delegat del CE, per UGT, de Gallego Vilar, sector del co-

merç, Xirivella, València • Luis Cortegoso, delegat CCOO Comitè d’Empresa
Maderas del Noroeste, Ferrol • Mikel Pérez, delegat sindical d’UGT de Recticel,
Álava • Rubén Martínez, membre del Comitè d’Empresa per UGT de Recticel,
Álava • José Ángel Díaz Pedroso, ex delegat FIA-UGT Vinílica, Álava • Santos
Arreba, ex membre del Comitè de Empresa per UGT a Trelleborg Izarra, Álava
• Antonio J. Dionisio Vázquez i Manuel Chanivet Roca, vicepresident i secreta-
ri del Comitè d’Empresa, CCOO, SDS, Puerto de Santa María, Cádiz • Francis-
co Fornella Vázquez i Sandra Barroso García, delegats CCOO, SDS, Puerto de
Santa María, Cádiz • Sergio González Gago, CCOO Metall Asturias • Francis-
co Fernandez Ibañez CCOO (Arcelor) Asturias • Susana Iglesias Fernández
CCOO AADD, delegada de personal a Bomberos de Asturias • Ángel Novoa
Aznar, afiliat FECOMA CCOO Asturias • Enrique Alejandre Torija, delegat
secció sindical CAMF-IMSERSO CCOO, Guadalajara • Mariano Rivier, dele-
gado del Ayuntamiento d’Azuqueca de Henares per CCOO • Beatriz de Diego
Allende, ex membre del Comitè d’Empresa per CCOO de ISS Facilities Servi-
ces, Madrid • Pilar Úbeda Fernández, ex presidenta Comitè d’Empresa Tele-
fónica Móviles España per CCOO • MªJesus Rodríguez, afiliada a FSP-UGT
d’Álava • Antonio García Sinde, afiliat a CCOO, IBM GS, Madrid • Mª Luisa
Sánchez, Sanitat CCOO Guadalajara • Pedro Abellán Ortega, afiliat FIA-UGT
d’Álava • Eloy Val del Olmo, afiliat FIA-UGT d’Álava • i desenes de sindica-
listes més…
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