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Full ekonomisk rättvisa för pensionärer!
Sveriges pensionärer har en innestående fordran hos landets riksdag och regering: Ta steget fullt ut för
rättvisa pensioner, och gör det nu!
Detta är en fråga om solidaritet men också om rättvisa för de mängder av pensionärer som med livslångt
och idogt arbete byggt det moderna välfärdslandet Sverige, fostrat nya generationer och under många
långa år betalat dryga skatter för att också själva få en tryggare framtid.
Att svara på den äldre befolkningens rättmätiga pensionskrav med enbart vacker retorik men inga rejäla
reformer är ett svek. Det är en skamlig politik av dem som sitter på statens kassakistor att inte betala tillbaka i en rejäl pension vad som faktiskt är uppskjuten lön.
En djupt rotad kristdemokratisk tanke är att de svagare grupperna i samhället har rätt att särskilt uppmärksammas och få behövligt stöd. Till dem hör i hög grad de hundratusentals pensionärer i vårt land,
som bara får en mycket låg pension, så låg faktiskt att de lever i vad EU betecknar som fattigdom. De
som ständigt tvingas oroa sig för att få ihop till det allra nödvändigaste.
Vi noterar att Kristdemokraterna (KD) mer än de andra av riksdagens partier kraftfullt och tydligt ställt sig
på pensionärernas sida, särskilt då de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna. Det är nu viktigt att följa
upp KD:s fullt finansierade reformförslag främst genom,
•

att pensionerna höjs generellt och att skatten på pensioner sänks,

•

att den särskilda löneskatten för pensionärer tas bort,

•

att bostadsutgiftstaket i bostadstillägget höjs från 5.000 till 7.300 kr/månad,

•

att de äldres möjligheter på arbetsmarknaden förbättras, bl.a. genom att det dubbla jobbskatteavdraget för äldre arbetskraft (från 64 år) återinförs.

Som en följd av den rådande högkonjunkturen går det bra för den svenska ekonomin, som i fjol växte
mer än dubbelt så snabbt som den amerikanska. Nu om någonsin måste vi i Sverige ta steget fullt ut för
att ge landets äldre bättre pensioner för en tryggare ekonomi och en gång för alla sluta skattegapet mellan inkomst av pension och inkomst av lönearbete.
Detta har Sverige faktiskt råd med. Vi vill nu också se att den politiska viljan finns hos en majoritet i riksdagen!
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