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”Positiva äldresatsningar men alltför svaga åtgärder för
jämställdhet och ekonomisk trygghet”
SKPF Pensionärernas ordförande Liza Di Paolo Sandberg om regeringens budgetförslag

– Bristen i regeringens förslag är att klyftorna kommer att bestå. Alltför lite görs för att
minska skillnaderna. Inte minst kvinnor som jobbat i vård- och omsorgsyrken måste få
höjd levnadsstandard.
Det säger SKPF Pensionärernas ordförande Liza Di Paolo Sandberg i en kommentar till
dagens budgetförslag.
SKPF Pensionärerna ger regeringen godkänt på områden som de viktiga satsningarna
på äldreomsorgen. Förbundet framhåller samtidigt att ekonomiska förstärkningar för
landets pensionärer är ett viktigt inslag men inte alls tillräckligt.
SKPF Pensionärerna menar att regeringen borde dra slutsatser av sina egna analyser
till konkreta förbättringar. Regeringen visar i den fördelningspolitiska redogörelsen till
budgeten att i gruppen 70 år och äldre har ensamstående, och i synnerhet ensamstående
kvinnor, en avsevärt högre andel med låg ekonomisk standard än sammanboende.
– Det är orimliga skillnader som politiken måste ta tag i, menar Liza Di Paolo Sandberg. Vi kan inte år efter år bara analysera klyftorna. En budget måste på allvar bryta
den negativa utvecklingen som sätter våra medlemsgrupper på undantag. Detta lyckas
tyvärr inte regeringen göra med den här budgeten, säger Liza Di Paolo Sandberg.
SKPF Pensionärerna menar att pensionsförslagen i budgeten med sänkt skatt och ett
nytt inkomstpensionstillägg är angelägna satsningar som ger större ekonomiskt utrymme för många. Samtidigt framhåller förbundet att inkomstpensionstillägget är något av
udda inslag i pensionssystemet som innebär fortsatt lappande och lagande.
– Vi anser att det är ett steg i rätt riktning. Men det är verkligen inte tillräckligt! Idag
är arbetslivet utformat så att de som har störst behov av en bra pension är de som har
svårast att få den. Därför måste vi sluta lappa och laga i ett bristfälligt pensionssystem,
menar Liza Di Paolo Sandberg.
Vallöften ska hållas, framhåller SKPF Pensionärerna. Därför är det välkommet att regeringen tar några steg för att avskaffa skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer.
Förbundet betonar att det borde ha uppnåtts redan med denna budget.
– Det är ett bakslag och jag beklagar att vi tvingas vänta till 2023 innan vallöftet förverkligas helt och fullt, säger Liza Di Paolo Sandberg.

