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Jakten p̊a mormor

I Svenska Dagbladet 14 maj 2013 fanns följande artikel:

Svenskar jobbar i genomsnitt längst inom Europeiska unionen innan de g̊ar i
pension. För svensken handlar det om 40,1 års arbetsliv medan genomsnittet
för de 27 medlemsländerna är 34,5 år. Uppgifterna gäller för år 2010. I
Tyskland arbetar genomsnittligen en inv̊anare 36,8 år, i Spanien 34,5 år, i
Grekland 32,1 år och i Italien 29,7 år inför pension.

För de svenska pensionärerna innebär inte ett l̊angt arbetsliv att de f̊ar ovanligt
god pension i förh̊allande till sin lön. Tvärtom.

När det gäller ersättningsniv̊an vid pensionering visar det sig att omvända
förh̊allanden gäller. I Sverige f̊ar en manlig genomsnittspensionär som lämnar
yrkeslivet vid 65 års ålder en nettoersättning p̊a 57,4 procent (median) av
lönen medan i Grekland f̊ar pensionären 110 procent. I Nederländerna är
motsvarande pension 103 procent av lönen. Islänningar f̊ar ocks̊a mer i
pension än i lön. För Spanien är pensionen 84 procent, i Tyskland 78 procent
och i Italien 76 procent av lönen.

USA, Storbritannien, Irland, Nya Zeeland och Japan tillhör de länder som
har lägre pensioner än Sverige för den som jobbar till 65 år. Skillnaden
gentemot Sverige är att i de länderna har folk alltid vetat att de flesta m̊aste
spara privat till sina kommande pensioner. I Sverige har vi haft ett system
där partierna har försäkrat att pensionssystemen ska ersätta 60–80 procent av
löneinkomsterna under en viss tid och därför har delar av lönen avsatts till
pensionerna.

Utredningen ”Pensions at a glance” visar svenska pensioners förh̊allande till
andra länder och har gjorts av Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD).

Vid pensionsuppgörelsen 1994 överfördes 260 miljarder fr̊an AP-fonderna till
statskassan som ett l̊an för att klara statens finanser. Delvis förklarar det att
de svenska intjänade pensionerna har urholkats. Olika regeringar har fortsatt
att fylla p̊a statskassan genom att mjölka pensionärerna.

När det gäller medlemsländerna i EU avviker Sverige p̊a ett mycket speciellt
sätt – vi har högre skatt p̊a pensioner än p̊a arbete.

Nu kommer pensions̊aldrarna att höjas och pensionssystemen att ändras i
de flesta länderna inom EU, men jämfört med andra länder g̊ar det inte att
hävda att svenska pensionärer och pensioner är gynnade i förh̊allande till den
insats folk gör i arbetslivet.
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Den socialdemokratiska regeringen Ingvar Carlson ”l̊anade” (1994) 258 miljarder av
pensionärernas sparpengar. Med 5% ränta är statens skuld nu (2014) uppe i mer än 684
miljarder.

Det är bland annat i ljuset av ovanst̊aende som motionerna om Egna hem p̊a höjden och
HyrÄga skall läsas.

Föresl̊ar fullmäktige ger styrelsen i uppdrag

att i enlighet med paragraf 1, Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, se till att
föreningens boende medlemmar har r̊ad att bo kvar i SKBs fastigheter.

att starta en diskussion, för alla medlemmar, vars mål är att ange riktlinjer för hur
medlemmarna skall hjälpa varandra ekonomiskt – nu och i framtiden.
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