
 
 

Contacta con nosotr@s en:  batetorri.consenso@gmail.com 

 
PENTSIODUNAK ERREALITATE BERRI HONEN AURREAN 

 
Lehenik eta behin, zuhurtzia gomendatzen jarraitzen dugu. Herritar guztien ahaleginari 
esker, eta bereziki osasun arloari esker, osasun alarmaren barruan nolabaiteko arintzeaz 
eta lasaiatuaz gozatu ahal izango dugu. Baina COVID-19 oraindik ez dago kontrolatuta. 
Jubilatuen talde gisa, erantzukizun handia dugu adinekoen elkarteratze berriei deitzeko 
gai izango garenean, COVID-19aren aurrean talde ahulena garelako. Gainera, uneoro 
atxikituko ditugu osasun agintarien gomendioak. 
 
Komunikabideen kanpaina hasten denean, seguru asko denborarekin argituko dena, 
jendeak uste du pentsiodunak talde pribilegiatuak garela ekonomia eta gizarte mailan 
pandemiaren ondorioak jasaten ari diren gizarteko beste sektore batzuekin alderatuta. 
Jakina, horrelako iruzkinetan, inoiz ez dute elite finantzarioen pribilegioak aipatuko. 
 
Gogora dezagun honako hau: Pentsioen% 35 Pobreziaren Atalase mailaren azpitik dago 
(634€ hilean eta14 ordainsaritan Espainian eta 839€ Euskadin) edo Euskadin pentsioen% 
44 SMIren azpitik dagoela (Espainian% 62). Zentzu horretan, gogoan izan behar da 
pentsio prekario horietako gehienak emakumeak direla. Aipatu beharra dago, berriro 
ere, pentsiodun asko izango direla krisiaren une zailenetan beren familientzako 
sostengua eta babesa. 
 
Pentsiodunak jakitun gara bidaiatu beharko dugun errealitate ekonomiko eta sozial 
berriaz. Enpresa, ETE, autonomo, langabetu edo Erte askoren zailtasuna izango da. 
Aurrera ateratzeko laguntza behar duten pertsonak ugari izango dira. Baina beti gogoan 
izan behar ditugu zauritutako ehunka milaka pentsiodunak hor daudela. 
 
Pentsio Sistema Publikoaren defentsa eta gure eskubideak gizarte osoaren oinarrizko 
giza eta gizarte eskubideak betetzeko beharra dela eta, bereziki, pentsiodunak direla. 
Oinarrizko behar guzti horiei aurre egiteko: enpresak, ETEak, autonomoak ... aktibatu 
behar dira, lan eta gizarte eskubideak babestu eta inor ezin da atzean geratu eta 
horretarako neurri ugari hartu beharko dira esparru desberdinetan: EBan, Espainiako 
Estatuan eta Euskadin. Gehieneko lankidetza, batasuna eta elkartasuna bilatuz. Bertan, 
funtsezko faktorea izan behar da aberastasuna modu bidezkoago eta zuzenago batean 
banatzea, zergen fiskaltza benetan progresiboa sustatuz eta zergen iraultzak (dumpings) 
borrokatuz herrialde eta lurraldeen artean. 
 
Gurekin harremanak izateko: batetorri.consenso gmail.com 
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