UN ALTRE PRIMER DE MAIG
En aqu'est país sembla com si es volés donar la sensació que tot el què passa
és normal. Fa l'efecte com si totes les angoixes i penalitats que pateixen els sectors menys afavorits de la població siguin un mal menor, tanmateix són aquests
els sectors més explotats 'en el treball ... I és, significativament,
'el !Primer de Maig
el dia del treball, una festa que s'ha intentat d'eixar en l'oblit.
Doncs aquesta festa, és en :primer lloc, i més que res, això, el dia dedicat a
recordar que l'home realitza una activitat, 'el treball, que e·1dignifica, i li ,permet de
viure i realitzar les demés activitats. Aquesta 'diada és pel treballador una commemoració de la lluita reivindicativa, un 'patrimoni que conté un cúmul de conquestes
per la millora de les condicions de vida i de treball. També ens dóna l'oportunitat
de celebrar-ho a nivell internacional, i això és molt important, ia que en aquest dia
conflueixen ,moltíssimes de les aspiracions del món obrer, manifestant-s'e
segon'8
les diferents formes d'identitat ~ nacional.
Ens volien acostumar a que el Priiller de Maig fos, tant sols, la festivitat de
San José Artesana per amagar precisament la pròpia essència històrica de la diada.
En aquest sentit, hi havia un gran desplegament de tot l'antíc aparell per posar en
moviment aquella ·fa;rsa. Encara avui determinats sectors segueixen pretenent
l'atenció fent aflorar arreu, en aquesta diada, tot tipus d'activitats, incluldes les relig ioses.
¡En el nostre país, avui, ens toca viure també la crisi mun'dial del capitalisme tot
i que es ,presenta, evidentment, amb unes característiques
diferents a les d'altres
llocs. Cal tenir present, per tant, temes tant importants i greus a la vegada com
l'atur, la carestia de la vida, la pèrdua del poder adquisitiu dels salaris i les :pensions, l'acomia'dament lliure i col-lectiu, temes també ·com la defensa de la pau, la
sortida d'Espanya de l';OTAN, I com a diada de caràcter internacional
que és, cal
no oblidar un cop més, la solidaritat amb els pobles com Nicaràgua, EI 'Salva'dor,
Xile ....

Seguridad Social: ¿Reforma o controrreforma?
La Seguridad Social pública es uno de los mas importantes logros que han ido
consiguiendo los trabaiadores a través de las luchas reivindicativas en pro de los
derechos sociales y que se destacó ya en los comienzos del movimiento obrero del
pasado siglo.
Hoy podemos decir que los sistemas públicos de la Seguridad Social, tanto
por ·el volumen y características
de sus prestaciones como por el numero de ciudadanos a los que afecta, se han converti~o
en un elemento decisivo para la política económica y social de muchos de los paises desarrollados.
Sin embargo, últimamente, los gobiernos de derecha de estos paises, se han fiiado como uno de sus obietivos eseneiales para salir de la crisis el de reducir el
caracter de ambito públieo de esta Seguridad Social. En nuestro país tambien las
fuerzas reaccionarias estan manteniendo una importante ofensiva en este sentido,
la cua I tiene como centros concretos de atenciónconseguir:
1- Disminuir las prestaeiones del Estado a los trabaiadores. Es decir, haciendo
necesarios mas años de cotización para poder cobrar las pensiones, lo qual es
una forma de rebaiarlas.
2- Hacer que los empresarios paguen menos en cotizaciones sociales y demaSj mientras que, por otro lado el gobierrib, permite·, que la deuda actual de los
empresarios a la Seguridad Social suba por encima del billón y media de peseta s
sin que se tomen medidas al respecto ..
3- La privatización de ,las areas mas rentables de la misma. Seguridad Social,
propiciando a su entorno una revitalizaci6n del mercado especulativa de capitales,
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