
DISCURS A L’OIT. 2018 
Rebeu una salutació dels pensionistes i jubilats de tot el planeta. 

Vos parlo en nom de l’única organització mundial que els agrupa.  

Ens uneixen les mateixes justes reivindicacions, analitzades des d’una òptica classista, és a dir, com 
va analitzar Karl Marx, des de la realitat de l’enfrontament de classes socials que general el 
capitalisme. 

Sabem que l’auditori, en els plenaris anuals de l’OIT, és, mentre que no ho canviem, 
majoritàriament de defensors del capitalisme com a sistema. Per aquest sistema va de crisi 
en crisi (que són estructurals i sistèmiques, és a dir, ineludibles) fins a la seva crisi final.  

Nosaltres som partidaris del socialisme, que serà el futur a tots els països del planeta, encara que 
els pro capitalistes intentin ajornar aquest canvi. La experiència dels països ex socialistes ha permet 
aprendre de les errades comeses i per això, la segona etapa d’extensió del socialisme serà la 
definitiva. 

Mentre no recuperem els avantatges del socialisme per a la majoria del éssers humans, 
continuarem organitzant-nos dins del capitalisme. 

Avui puc anunciar-vos la celebració del nostre Segon Congrés Mundial d’organitzacions classistes de 
pensionistes i jubilats. Serà al començament de l’any pròxim, en un país de l’Amèrica Llatina. En 
aquesta zona del planeta hi ha grans organitzacions, amb milions d’afiliats, que defensen des de 
posicions classistes als Pensionistes. A Amèrica, com a l’Àfrica i Àsia, la primera reivindicació és el 
dret de totes les persones a cobrar una pensió digna. 

Tenim ja organitzats als pensionistes als cinc continents, i ja hem demostrat la nostra capacitat de 
lluita en la defensa de les nostres justes reivindicacions amb diverses accions coordinades 
mundialment.  

Continuarem donant suport als pensionistes i jubilats en les lluites, país a país, perquè finalment 
totes les legislacions reconeguin que tota persona major de 60 anys ha de cobrar una pensió 
pública que asseguri una vida digna, és a dir, amb aigua potable, amb un habitatge habitable, amb 
aliments sans i suficients i atenció – pública i gratuïta- de les necessitats de sanitat, cultura i 
transport de rodalia. Estem en contra de les pensions privades que defensen i només beneficia a la 
banca i als sindicats grocs. Defensen el dret a una pensió pública i digna independentment de si la 
persona pensionista va cotitzar suficientment durant el seu període de vida activa coma persona 
treballadora. Si no va cotitzar va ser per culpa de que vosaltres, els que dirigiu el capitalisme, no li 
van donar el lloc de treball que demanava. Vosaltres, els pro-capitalistes, prefereixen que hi hagi 
milions de persones a l’atur per així poder disminuir els salaris, en base a la falsa llei del mercat, una 
llei que només apliquen als que no són propietaris dels mitjans de producció. 

En canvi, als propietaris dels mitjans de producció, vostès els concedeixen tots els avantatges i 
subvencions (paradisos fiscals i altres corrupcions incloses). S’entén per ser vostès, els gestors del 
capitalisme, els propietaris de les multinacionals (en aquesta sala hi ha molts representats d’elles), 
els que treuen els beneficis d’aquesta explotació ben analitzada pels marxistes. 



Tanmateix, a poc a poc, la majoria de la població deixarà de votar als partits polítics que prometen 
una cosa i fan la contrària. La mentida és la base de la falsa democràcia burgesa i, encara que fa 
molts dècades que enganyen als votants, això se’ls va acabar. 

Sabem que hi ha riquesa suficient al planeta com per assegurar que les pensions siguin pagades 
dels Pressupostos dels Estats. Amb què deixin de destinar el 2% o més del Producte Interior Brut 
dels estats capitalistes a temes de guerra (com ha ordenat la genocida OTAN) i els destinin a 
facilitar la vida digna de totes les persones del planeta, n’hi hauria prou. 

Els i les pensionistes anem pel camí de de ser el 30% dels votants i des de les nostres organitzacions 
classistes anem a orientar a que cap vot vagi a partits polítics que defensen el capitalisme.  

Traslladarem, com a sindicalistes classistes, a les nostres generacions les nostres experiències de 
lluita contra els empresaris explotadors. En aquestes experiències estan les conquestes de la classe 
obrera, en els passats decennis i gràcies a la Federació Sindical Mundial (FSM) que han representat 
grans millores: vacances pagades, drets laborals, seguretat en la feina, sanitat i ensenyament 
públic, així com les pensions. 

A més a més, tenim més de 100 anys d’experiència de bon funcionament dels drets laboral als 
països on van intentar bastir el socialisme. Avui, els seus habitants lamenten la pèrdua dels drets 
individuals que van gaudir durant dècades i que, de ben segur, tornaran a gaudir en el futur, quan, 
amb la lluita de les masses, acabem amb l’explotació de l’home per l’home. 

Sàpiguen vostès, que els pensionistes i jubilades lluitarem, al costat de la classe obrera, pels nostres 
justos drets, fins a l’últim dia de les nostres vides. 

VISCA LA CLASSE OBRERA! 

VISCA LA FEDERACIÓ SINDICAL MUNDIAL! 

VISCA EL SOCIALISME! 

LLARGA I DIGNA VIDA PELS PENSIONISTES I JUBILATS! 

Ginebra, 4 de juny de 2018 

 

Quim Boix. 

Secretari General de la UIS (Unió Internacional de Sindicats) de Pensionistes i Jubilats (PyJ) de la 
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