
Reformera
pensions- 

systemet
nu!



Vi har i dag ett underfinansierat 
pensionssystem som inte klarar 
av sin mest grundläggande upp-
gift: att försörja dagens pensio-
närer.

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 inkomstökning-
ar 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 pensionä-
rer är radikalt annorlunda än vad 
systemet byggdes för. 

Lönerna har inte blivit jämställda, 

  SKPF Pensionärerna är Sveriges  
snabbast växande pensionärsförbund. 

  Som medlem hos oss får du tillgång till 
ett stort utbud sociala aktiviteter, förmån- 
liga medlemsförsäkringar och rabatter på 
allt från resor till konsumtionsvaror. Du 
är också med och stödjer vårt arbete för 
bättre villkor för Sveriges pensionärer. 

  Läs mer och bli medlem på skpf.se   
Välkommen till en givande gemenskap!

Detta är SKPF Pensionärerna

vilket gör många kvinnor till fattig-
pensionärer.

Utvecklingen har alltså på punkt 
efter punkt sprungit ifrån pensions-
systemet, 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.

Utvecklingen sprang ifrån systemet 


