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Utveckling
Vi har i dag ett underfinansierat
pensionssystem som inte klarar
av sin mest grundläggande uppgift: att försörja dagens pensionärer.
Dagens pensionssystem skapades
utifrån ett antal antaganden, som
var avgörande för den politiska
enigheten bakom systemet.
Man antog till exempel att den
så kallade ”bromsen”, som stryper
nivån på pensionerna om skulderna
i systemet blir för stora, bara skulle
slå till i undantagsfall. Man antog
också att medellivslängden skulle
utvecklas långsamt och att de löner
som pensionerna baseras på inom
kort skulle vara jämställda.
I dag har vi facit:
”Bromsen” har utlösts flera gånger
och pensionärernas inkomstökningar har på grund av detta i stort sett
varit noll under många år.
Medellivslängden har, i synnerhet
för de välbeställda i Sverige, ökat
betydligt snabbare än förutspått.
Proportionen mellan andelen
yrkesaktiva och andelen pensionärer är radikalt annorlunda än vad
systemet byggdes för.
Lönerna har inte blivit jämställda,
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vilket gör många kvinnor till fattigpensionärer.
Utvecklingen har alltså på punkt
efter punkt sprungit ifrån pensionssystemet, som får allt svårare att
ge pensioner som går att leva på.
Därför menar vi att det är dags att
anpassa systemet till utvecklingen –
och reformera det från grunden.
SKPF Pensionärerna arbetar för:
Att hela pensionssystemet ska ses över.
Att pensionen ska beskattas lika som lön.
Att den så kallade ”bromsen” tas bort.
Att pensionerna ska utvecklas i enlighet
med inkomstbasbeloppet.
Att premiepensionssystemet ska avskaffas.
Att taket för bostadstillägg ska höjas.
Att hela systemet görs mer lättbegripligt.

