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Inför folkomröstningen om ATP 1957 stred Socialdemokraterna för en ”rejäl pension”. Därefter fick pensionärerna en bättre situation trots Moderaternas motstånd.
De senaste femton åren har dock pensionerna halkat efter, och denna gång sviker
även Socialdemokraterna. Naturligtvis ska pensionärerna ha samma del av standardökningen som kommit andra till del. Pensionen är en uppskjuten lön. Nu är det åter
dags att ta strid för en ”rejäl pension”.

Ökning i realinkomster mellan åren 1994 – 2008
Riksdagsledamöter
+91% (inkl. 10% jobbskatteavdrag)
Löntagare
+40% (inkl. 8% jobbskatteavdrag)
Garantipensionär med 0 i ATP
+21%
Garantipensionär med 3 i ATP
+7%
Pensionär med 4 till 7,5 i ATP
+5%

Så här skiljer sig skatten åt mellan anställda och pensionärer i olika länder:
Tyskland
18% lägre skatt för pensionärer
Norge
11% lägre skatt för pensionärer
Danmark
7% lägre skatt för pensionärer
Finland
1% lägre skatt för pensionärer
Sverige
5% högre (!) skatt för pensionärer
Det är fel att svenskar som under sitt yrkesliv betalat världens högsta skatter ska få det
dåligt ställt på ålderns höst. Samtidigt garanteras äldre anhörighetsinvandrare (som
inte bidragit med en enda skattekrona) ett äldreförsörjningsstöd som i vissa fall
är större än många svenskars pensioner.
Den förda invandringspolitiken har även fått konsekvenser för
den fysiska tryggheten. Många äldre tvingas bo kvar i bostadsområden som förslummats och vågar inte gå ut efter mörkrets inbrott.
Nedskärningar drabbar även äldreomsorgen och larmrapporterna
är många om äldre som far illa.
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Sverige hade världens näst högsta BNP-tillväxt efter Japan mellan år 1870 och 1970.
Då skapades vårt välstånd. Med tiden byggdes välfärden ut och vi fick världens högsta
skatter.

Följ satsningen till riksdagen:

1994 konfiskerade den dåvarande regeringen Persson drygt 250 miljarder ur ATP-systemet. Detta tillsammans med att AP-fondernas tillgångar på börsen minskat innebär
att den s.k. bromsen slår till. Vare sig den borgerliga regeringen eller Socialdemokraterna vill återföra medel till ATP-systemet trots att det skulle innebära att ”bromsen”
inte slår till.

