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Flest svenska fattigpensionärer i Norden
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VEM VILL BLI PENSIONÄR?
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VEM VILL BLI PENSIONÄR?
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Andel personer (i procent) över 75 år
som riskerar fattigdom, 2005–2015.
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Vill att regeringen agerar
efter nya skräcksiffror om
svenska fattigpensionärer
Allt fler pensionärer riskerar fattigdom.
Nu kräver Sveriges pensionärsorganisationer
krafttag.
– Med dagens pensionssystem kommer pensionsnivåerna att krypa ner mot
ca 40 procent av slutlönen,
skriver PRO till regeringen.

Andelen personer över 65
som riskerar fattigdom har
ökat kraftigt i Sverige de
senaste tio åren, från 10 till
18 procent. Det är högre än
för EU i genomsnitt. Totalt
handlar det om 355 000 personer.
De nya siffrorna presenteras av EU:s statistikmyndighet Eurostat. De visar hur
situationen för svenska pensionärer försämrats.

De flesta är kvinnor
Bland pensionärer över 75
år har andelen, som riskerar
fattigdom, ökat till hela 25
procent.
De flesta svenska fattigpensionärer är ensamstående kvinnor.
Statistiken från Eurostat
har väckt häftiga reaktioner
bland Sveriges pensionärsorganisationer. Både SPF
Seniorerna och PRO har kritiserat dagens system.

”Måste agera”

Foto: JEPPE GUSTAFSSON

I ett öppet brev till regeringen kräver nu Pensionärernas
riksorganisation,
PRO, krafttag för att förbättra situationen för de sämst
ställda pensionärerna:
”Medan utvecklingen i
våra nordiska grannländer

tycks ha vänt fortsätter Sverige åt fel håll. PRO kräver
nu ett brett politiskt ansvar
för att vända trenden. Regeringen och pensionsgruppen
måste agera nu.”

Marianne, 69, började jobba redan som 17-åring. Hennes situation är ganska typisk för de pensionärer som
har det sämst ställt. De flesta fattigpensionärer är just kvinnor som under långa perioder jobbat deltid i låglöneyrken.
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Marianne, 69: Jag har
inte råd med reparation

-15
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Andel personer (i procent) över 65 år
som riskerar fattigdom.
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SYDSVERIGE. Ett stort hål
i taket gör att vattnet
rinner längs väggarna
när det regnar.
Så har det sett ut
i flera år.
– Vad ska jag göra?
Jag har inte råd med
reparationen och får
inget lån av banken på
grund av min låga pen
sion, säger Marianne,
69.
Hon är en av Sveri
ges 355 000 fattig
pensionärer.
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Tar upp flera punkter
PRO föreslår bland annat
att bostadstillägget höjs så
att det täcker hundra procent av en hyreskostnad på
upp till 7 000 kronor i månaden.
PRO föreslår också att:
x Bromsen i pensionssystemet slopas.
x Grunden för uppräkning av garantipensionen
ändras så att den kan höjas
snabbare.
x Arvsvinsterna (pensionskapitalet efter de som
dör) ska delas av de med
sämst inkomster.
x Alla ska ges ett högre
grundskydd än i dag.
”Med dagens pensionssystem kommer pensionsnivåerna att krypa ner mot
ca 40 procent av slutlönen
enligt
Pensionsmyndighetens beräkningar. Därför
uppmanar nu PRO statsministern att agera. Det är
dags att de fem partierna bakom pensionsuppgörelsen
startar en reformering
av det svenska pensionssystemet”,
skriver
PRO:s
ordförande
Fredrik
Christina
Rundkvist
Tallberg
fredrik.rundkvist
i brevet.
@aftonbladet.se

Efter 50 års yrkes
arbete får Marianne ut
10 400 kronor i måna
den efter skatt, inklusi
ve bostadstillägg.
När alla räkningar är
betalda har hon i bästa
fall några få hundra
lappar kvar att leva på
resten av månaden.
Oftast har hon inte
ens det.
– Utan hjälp från mina
barn skulle jag aldrig
klara mig, säger hon.
Den gamla trävillan
i det sydsvenska bruks
samhället har varit
hennes hem sedan
1990talet. Läget i när
heten av havet är fantas
tiskt och trädgården
minutiöst välskött.
Men tegeltaket är helt
slut. När det regnar
rinner vattnet rakt
genom innertaket, ner
längs takstolarna och
vidare in i väggarna. På
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18-åring
dog efter knivattack i stadspark – misstänkt gärningsman gripen
Den 18-åring som attackerades med ett tillhygge
i Motala har dött av sina
skador. Polisen har gripit
en misstänkt.

Klockan 17.22 i går larmades polis och ambulans till
Polis larmades till platsen. Stadsparken i Motala. Där

fann de en okontaktbar ung
man som misshandlats med
någon form av tillhygge.
– Vittnen har uppgett att
de såg flera personer springa
från platsen, säger Fredrik
Kliman på polisen i region
Öst.

Enligt en skadebulletin
från sjukvården i region Östergötland är offret en man i
18-årsåldern med knivskada.
Mannen opererades akut.
Strax efter midnatt meddelade polisen att han dött av
sina skador. Hans anhöriga

är underrättade, uppger
polisen i region Öst.
Den misstänkte gärningsmannen, som är i 20-årsåldern, ska ha återvänt till
brottsplatsen. Där greps han.
– Det gjordes också vissa
beslag i samband med gri-

pandet, säger Fredrik Kliman, som inte vill berätta
vad det handlar om för beslag.
Den gripne anhölls i går
kväll, misstänkt för mord.

Staffan Dickson
Oskar Forsberg

övervåning
låningen. I
en lossnar
det här fal
takplattor
let har hon
na en efter
låg inkomst
samtidigt
en. Väggar
som
hon
na är bruna
av fukt.
redan har en
väldigt hög
– Försäk
belåning.
ringsbola
Christina
Rogestam,
get hjälper
Om inte vi
mig
inte ordförande för SPF
säger nej så
seniorerna.
eftersom
kommer
det är en yttre skada. Finansinspektionen att
Och banken vill inte säga nej. Tyvärr är hon
bevilja mig ett lån till ett nog inte den enda som
nytt tak, säger hon.
sitter i en sådan här
situation.
Försökt sälja
Marianne började
Villan är i dagsläget jobba
redan
som
belånad till 440 000 17åring. När hon gick
kronor. Att laga taket i pension för två år
skulle
kosta
runt sedan hade hon bland
100 000 kronor.
annat hunnit med att
Två gånger har hon arbeta som apoteks
försökt sälja huset. biträde, dagmamma,
Utropspriset låg på sjukvårdsbiträde och
550 000 kronor. Inte en förskolelärare.
enda spekulant visade
– Jag tycker det är
intresse.
hemskt. Jag har gjort
Hennes bank är knu mig förtjänt av en bättre
ten till Swedbank, där pension. Samtidigt vet
privatekonomen Artura jag att det finns de som
Arques är privateko har det betydligt sämre
nom.
ställt än jag, säger hon.
– Det är otroligt be
klämmande att hon ”Djupt oroande”
hamnat i den här situa
Hon är väl medveten
om att situationen är
tionen, säger han.
– Utan att känna till ohållbar. Det är bara en
alla detaljer kan jag säga tidsfråga innan hennes
att det ser rätt svårt ut hem inte längre går att
ur ett bankperspektiv. bo i.
Banken måste titta dels
– Man kan inte leva på
på kundens återbetal drömmar. Men jag öns
ningsförmåga, dels be kar att jag hade råd att

göra i ordning huset.
På många sätt är
Mariannes situation
rätt typisk för de sämst
ställda pensionärerna.
Det stora flertalet är
just kvinnor som under
långa perioder jobbat
deltid i låglöneyrken.
– Det är djupt oroande
att nästan var femte pen
sionär har en så här an
strängd ekonomisk situ
ation, säger Christina
Rogestam, ordförande
för pensionärsorganisa
tionen SPF seniorerna.
– Framför allt efter
som riksdagens Pen
sionsgrupp, som arbe
tar med att se över pen
sionssystemet, enbart
tittar på hur man ska
kunna förbättra pensio
nen för de som går
i pension om 20 år. Där
emot gör man inget för
dagens pensionärer.
– Vi anser att man ska
höja bostadsbidraget
till 7 000 kronor och
samtidigt ta bort den
högre skatten för pensi
onärer. Skatten skulle
göra några hundra
lappar i månaden för
den här gruppen, men
bostadstillägget skulle
göra det möjligt för fler
att hitta bostäder som
är anpassade för äldre.

Fredrik Rundkvist

fredrik.rundkvist@aftonbladet.se

Fotnot: Marianne heter
egentligen något annat.
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Strejkhotet
bland privatanställda avvärjt – lönepåslag för undersköterskor
Det blir ingen strejk bland privat
anställda i vården.
Kommunal och Vårdföretagarna
enades i går kväll om ett nytt avtal.
– En seger för yrkesskickliga
undersköterskor, säger Kommunals
ordförande Tobias Baudin.

Den 1 december varslade Kommu

nal om strejk för personal i privat vård
och äldreomsorg eftersom arbets
givarsidan sagt nej till fackförbundets
krav på högre löner för anställda i den
privata sektorn.
Vid 19tiden i går kväll meddelade
Kommunal att parterna kommit över
ens.

Avtalet innebär att även under
sköterskor inom privat vård och om
sorg omfattas av den extra lönesats
ning som deras kollegor inom offent
lig verksamhet redan har fått, enligt
Kommunal.
– Det är ett steg mot mer jämställda
löner, säger Kommunals förbunds

ordförande Tobias Baudin.
Vårdföretagarnas förbundsdirektör
IngaKari Fryklund:
– Vi är nöjda med att ett nytt avtal
har träffats vilket undanröjer den kon
flikt som hade inneburit stora konse
kvenser, säger hon i ett pressmedde
lande.
Staffan Dickson Tobias Baudin.
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Nya siffror från EU:s statistikmyndighet, Eurostat, innebär en
huvudvärk för statsminister Stefan Löfven. Bland svenska pensionärer över 75 år har andelen som riskerar fattigdom ökat
till 25 procent.
Foto: STEFAN MATTSSON
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