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MINUSPENSIONS, NO

Estem en l'ull de l'huraca de les polemiques, temors, irritacions precipitades, dubtes,
sospites, rumors, declaracions i perplexitats respecte al futur de les pensions, que, de
manera personal, esdeve capgirat i formulat com "la meva pensio de futur". Pel cap baix,
cal reconeixer que amb tanta imprecisio no s'aconsegueix sino confondre la gent, i crear
desanim entre els treballadors.

Una de les insensibilitzacions mes acusades de I'estrat sindical al pais resulta ser la

necessaria atencio als mes desvalguts. Els sindicats, que va neixer a Anglaterra el segle
passat com a mutues d'ajut per als treballadors malalts 0 incapacitats per accident, han
anat prenent un protagonisme economic, i avui aspiren poc menys que a dirigir la vida

productiva dels patsos... dels paisos que els donen ales. Quan parlem d'insensibilitzacions
ens referim al fet que tota l'alerta que apliquen a qualsevol modificacio de salaris,
vacances, regim impositiu, es quasi nul.la en el camp dels mes necessitats d'atencio.
Sembla com si tot depengues de les possibilitats de resso i de publicitat. Una manifestacio
de metal.lurgics 0 empleats es mes publicitaria que no una peticio de millores en les

atencions als minusvalids de tota mena. Hom es temptat de pensar que com que el

minusvalid, una bona pan del col.lectiu del cual es incapacitat, no vota, tot el que no

siguin vots no compta.

Fet el crit d'alerta per la necessaria sensibilitzacio sindical, anem als governs,
ministeris, direccions generals i, sobretot, als grans politics, els qui de debo prenen
decisions. Aquests han deixat entreveure que en el futur les pensions seran 0 retallades 0

plantejades de manera diferent.

La gent Idel carrer interpreta tot seguit que pagara una pila d'anys per percebre,
jinalment, unes escorrialles. Segurament exageren, i tot es reduira a un increment dels fons
de pensio, a desgravacions per a l'estalvi destinat a pensio 0 vitalicis, i coses similars. De
fet, alguns pensem que l'expectativa de vida per a tothom arribara a exigir que, des del

naixement, la persona, representada per la familia en els primers estadis, estalvii per ala
seva jubilacio. Si no es feia aixi, s'arribarfa a l'absurd que, atesa tambe la minva de

natalitat, cada treballador actiu hagues de mantenir les pensions de tres 0 quatre jubilats.
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El que es cert es que l'Estat no podra assumir tota la carrega de les pensions dels
treballadors. Aixo ho tenen cZar des de California a Ankara. L 'Estat, finalment, podria
actuar dins una esfera de suplencia, atenent els casos autenticament de necessitat i que no

hagin tingut ocasio d'estalviar en epoca laboral. Per exemple, en el cas dels minusvalids

psiquics.

Aqui, sf que l'Estat no unicameni ha de mantenir els ajuts, sino fixar unes bases
economiques d'atencio a aquesta pan del col.lectiu dels ciutadans.ique siguin generoses
i intel.ligentment esglaonades a la puja. Els minusvaldis psiquics de mes edat han de tenir
totes les atencions, com els altres ancians de les residencies assistides. L 'Estat del
Benestar, si res vol dir, es aixo: un marc politic i social on els mes indefensos estiguin
perfectament instal.lats.
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