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Resum:

El 2010 va finalitzar amb retallades, i el 2011 començarà igual. La crisi és un context eventual que ha estat aprofitat per justificar allò

injustificable. Qui sinó el sistema públic hauria de mantenir-se tot i les sotragades de l'economia? Sigui quina sigui la raó, les

administracions central i autonòmica han deixat clara la seva intenció de reduir la despesa mitjançant l'eliminació de drets, prestacions i

serveis, la intenció fer que la ciutadania sigui, un cop més, qui pateixi més durament. Per aquest motiu, l'AEP fa una crida a tots els

col·lectius ciutadans a unir-se i dir prou.

  

Vols llegir el comunicat?
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El 2010 va finalitzar amb retallades, i el 2011 començarà igual. La crisi és un context eventual que
ha estat aprofitat per justificar allò injustificable. Qui sinó el sistema públic hauria de mantenir-se tot i
les sotragades de l'economia? Sigui quina sigui la raó, les administracions central i autonòmica han
deixat clara la seva intenció de reduir la despesa mitjançant l'eliminació de drets, prestacions i
serveis, la intenció fer que la ciutadania sigui, un cop més, qui pateixi més durament. Per aquest
motiu, l'AEP fa una crida a tots els col·lectius ciutadans a unir-se i dir prou.
  

Comunicat de l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes davant
les retallades socials i la necessitat d'una nova resposta de la
ciutadania
 
L'any 2010 ha estat caracteritzat pel desenvolupament d'unes polítiques que han soscavat els drets
socials i laborals més bàsics propis d'un Estat Social i de Dret. Després de la resposta ciutadana que
va suposar la vaga general del 29 de setembre, lluny de derogar la Reforma Laboral o retirar les
mesures del Pla d'Ajustament, el govern central ha continuat amb la seva política de retallades
socials. La privatització parcial de serveis públics (AENA i Loteria), la moderació de la despesa
pública o la pujada dels preus de serveis bàsics, com ara la llum, han estat les darreres mesures de
l'executiu de José Luis Rodríguez Zapatero. El 2011 continuarà estant hegemonitzat pel "dogma" de
l'austeritat; les elits econòmiques i financeres seguiran augmentant els seus beneficis mentre la
joventut, les dones i les persones grans patirem i alhora pagarem més la crisi.
  
El govern ja ha fet pública la seva pretensió ?que presumiblement serà aprovada abans de finalitzar
el mes de gener- de reformar l'actual sistema públic de pensions. Alhora, i ja sigui des del govern
central o des del nou Govern de la Generalitat, ja s'han sentit veus sobre la possibilitat de liquidar la
negociació col·lectiva, d'augmentar les taxes universitàries, d'eliminar la democràcia en el sistema
universitari, d'aplicar el copagament sanitari, etc.
  
La proposta de reformar el sistema públic de pensions va molt més enllà d'introduir algunes "noves
mesures". Es tracta d'un clar atac a un dels pilars bàsics del benestar social del que gaudeixen els i
les membres de la nostra societat. L'obligatorietat d'ampliar l'edat de jubilació dels 65 als 67 anys,
així com ampliar el càlcul de 15 a 20 o més anys per rebre la pensió mínima, són algunes de les
mesures que es proposen. Darrera de les fal·làcies que govern i mitjans de comunicació transmeten
a la ciutadania per a legitimar aquesta (contra)reforma es troba l'objectiu de substituir l'actual
sistema de pensions públic per plans privats de pensions (en mans de capital financer). Els grans
perjudicats d'aquesta situació serem els i les joves. L'augment en la destrucció de llocs de treball, la
precarització del mercat laboral (alta temporalitat, augment de les pràctiques sense remuneració, el
"mileurisme", etc.) i les noves "mesures" del Govern en matèria de pensions suposarà gairebé la
impossibilitat de que cap persona que ara és jove pugui rebre cap tipus pensió en el futur.
  
L'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes fa una crida a tots als col·lectius més afectats per
aquesta situació per tal que se sumin a les diverses mobilitzacions programades durant aquest mes
de gener. La sortida de la crisi que s'ens està imposant no és la única possible. Ara més que mai
hem d'alçar la nostra veu i organitzar-nos per defensar els nostres drets i llibertats, i fer veure que
una altra sortida a la crisi és possible. És necessari, doncs, que totes les organitzacions d'esquerres
ens unim i treballem conjuntament per una sortida de la crisi més justa i solidària.
  
Per una altra sortida de la crisi, tots i totes al carrer!

Associació d'Estudiants Progressistes Pàgina 2/3

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca
http://www.aep.cat


Comunicat de l'AEP davant les retallades socials i la necessitat d'una nova resposta de la ciutadania

  
Barcelona, a dilluns, 10 de gener del 2011.
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