NU STARTAR F!
PENSIONSUPPROPET
SKICKA TILLBAKA DET
ORANGEA KUVERTET

För många kommer pensionen som en chock. Dagens pensionssystem är svårt att
förstå - och att veta hur stor pensionen blir är näst intill omöjligt. Systemet bygger
på idén att det bara är lönearbete som ska avgöra hur stor pensionen blir. Nitlotten
i det systemet drar kvinnorna. Mer än hälften av de kvinnor som idag går i pension
blir fattigpensionärer och beroende av garantipension, långt under EU:s gräns för
fattigdom. Unga måste tidigt jaga fasta jobb med tjänstepension för att inte riskera
fattigdom senare i livet. Full garantipension kräver 40 års arbete eller bosättning
i Sverige vilket gör att även utrikes födda blir hårt drabbade. Feministiskt initiativ
tycker att staten ska ta ett större ansvar att ge ekonomisk grundtrygghet livet ut.
Pensionssystemet måste reformeras nu.

FEMINISTISKT INITIATIV VILL:
•

Höja garantipensionen – en pension ska minst nå till EU:s nedre gräns för
fattigdom, i dagsläget 11 830 kronor per månad..

•

Skrota premiepensionen – använd pengarna för att stärka det allmänna
pensionssystemet istället för att spekulera med dem på börsen.

•

Grunda den allmänna pensionen på den genomsnittliga inkomsten under de 20
bästa åren. 30 år ger full pensionsrätt. Barnår, studier, arbetslöshet och sjukdom
ska inte straffa sig i pensionskuverten.

•

Avskaffa pensionsgruppen – släpp pensionsdebatten fri i de offentliga samtalen.

•

Skriv om direktiven till AP-fonderna så att investeringarna sker med respekt för
mänskliga rättigheter och internationella klimatmål.

GÖR SÅ HÄR:
Just nu skickar Pensionsmyndigheten ut de orangea kuvert som innehåller besked om
den allmänna pensionen. Visa att du inte är nöjd genom att skicka tillbaka kuvertet
till pensionsmyndigheten med uppmaningen “Gör om, gör rätt”. Riv eller klipp av
underdelen av det här pappret och fäst på det orangea kuvertet. Lägg på närmaste
brevlåda. Vi är många som har fått nog. Bli en del av pensionsuppropet!

Retur avsändaren

Gör om, gör rätt!

