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Planerade nedskärningar slogs tillbaka
– men håll garden uppe efter valet!

Nej till höjd pensionsålder!
Ge ungdomar och arbetslösa 

jobb i stället!
Regeringens utredare vill höja åldersgränsen för garanti-
pension (pensionsåldern) från nuvarande 65 till 66 år. 
Att höja pensionsåldern i en tid då vi har hög ung-
domsarbetslöshet och en allmän arbetslöshet på åtta 
procent är cyniskt. 
   Men den största skandalen är ändå att den unisona 
propån om höjd pensionsålder bygger på falska premis-
ser och obarmhärtigt slår mot arbetarklassen. Premissen 
säger att pensionsåldern med matematisk exakthet är 
knuten till medellivslängden; eftersom vi lever längre 
måste vi jobba längre. Punkt slut.

Den styrande koalitionen mellan borgarna och mil-
jöpartiet tvingades på budgetmötet i november att dra 
tillbaka en halvering av kommunens trygghets och natt-
patruller som tidigare föreslagits av den styrande koali-
tionen mellan borgarna och miljöpartiet.  
   Man tvingades dessutom att riva upp nedläggningen av 
äldreboendet Östergården i Anderstorp.  Till saken hör 
att det var en enig socialnämnd som hade lagt nedskär-
ningsförslagen vilket innebar att även socialdemokraterna 
hade underkastat sig de budgetramar som den styrande 
alliansen med miljöpartiet hade satt upp. Personal från 
nattpatrullerna hade kontaktat fullmäktigeledamoten 
Curt Vang och bett kommunisterna att agera vilket 
gjordes genom en skarpt skriven interpellation till 
moderata kommunalrådet Niclas Palmgren.   

Men innan själva budgetdebatten drog igång meddelade 
den styrande alliansen mellan borgarna och miljöpartiet 
att man hade ändrat sig och dragit tillbaka förslagen om 
nedläggning av äldreboendet Östergården och halvering 
av personal i kommunens trygghets- och nattpatruller. 

Vi anser att det är allmänhetens, kommunalarnas och 
pensionärsorganisationernas förtjänst att detta stoppades, 
där kommunistiska partiet aktivt företrädde deras åsikter i 
fullmäktige. Vi är mot en politik som försämrar trygg-
heten för äldre och funktionshindrade.  För de berörda 
kommunalarna i trygghets- och nattpatrullerna samt i 
pensionärsorganisationerna gäller det att hålla garden 
uppe efter valet nu i september då frågan på nytt kommer 
upp under nästa år. 

Det är falsk matematik. Produktivitetsutvecklingen gör 
att den så kallade pensionsbördan minskar, trots att anta-
let pensionärer blir fler. De som arbetar klarar med råge 
av att försörja fler pensionärer.
Nej till höjd pensionsålder, ge ungdomar och arbets-
lösa jobb istället!

Visste du att…
Pensionskostnaderna har minskat från 8,6 
till 7,5 procent av bruttonationalprodukten 
(BNP) mellan 1995 och 2011, trots att an-
talet ålderspensionärer under samma period 
ökat med 283 320 personer. 

Nej till höjd pensionsålder!
Ge ungdomar och arbetslösa jobb istället!
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Alla folkhälsointresserade välkomna! 


