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SPF och pensionerna inför valet. 

I vår dagliga verksamhet möter vi allt oftare konsekvenserna av hur vårt svenska 
pensionssystem skapar fattiga, eller i varje fall pensionärer med ytterst svaga ekonomiska 
resurser. Allt oftare hör vi röster som att ”det får inte bli för dyrt” eller ”dessvärre, jag har inte 
råd” i samband med olika evenemang och resor. 

I vår förening har vi ett stort kvinnoöverskott, ca 64% av våra medlemmar är kvinnor, och den 
svaga ekonomiska standarden märks allra tydligast bland dessa. Det är också påtagligt att 
många av våra medlemmar, i synnerhet de lite äldre, känner sig lurade med sin pension. Man 
upplever inte att man når upp till den nivå jämfört med dagens löntagare som utlovats under 
deras yrkesverksamma år. 

I pressen kan man läsa om olika studier som jämför internationella förhållanden. Bland annat 
har det nyligen skrivits om att svenska kvinnor +75 har den lägsta pensionen i Norden och 
riskerar ett liv i fattigdom. Tänker SPF lyfta den frågan i valet? 

Vi menar att pensionsnivåerna mellan de som inte jobbat och de som jobbat deltid är för liten. 
Stora grupper av dessa återfinns bland före detta kommun- och landstingsanställda 
(välfärdsbärarna). Planerar SPF att påtala detta inför valet? 

Hur ser SPF:s planering i allmänhet ut inför valet? Vilka aktiviteter planeras? 

Enligt vår uppfattning är det väsentligt att vi syns på allvar i debatten och tillvaratar 
pensionärernas intressen och driver deras frågor. 

Kanske skulle vi titta på Greta Thunberg. Hur vore det med manifestationer utanför riksdagen 
varje fredagseftermiddag ”Fridays for seniors”? 
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