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fredag 17 maj 2013

”Går inte att skylla
på kvinnors livsval”
EXPRESSENS
GRANSKNING

MMExpressen granskade direkt när pensionsåldersutredningen kom i april hur
systemet drabbar kvinnor särskilt hårt och
i går rapporterade vi om hur de som skapade pensionssystemet själva får lyxpensioner.

UPPRØRS AV OJÆMLIKA PENSIONER. ”Prognosen för kvinnor födda på 1980-talet ser värre ut”, säger Fredrika Bremer-

förbundets delegation Louise Lindfors, Birgitta Wistrand, Sonja Schwartzenberger, Rebecka Carlsson och Emma Victoria NilsFoto: Ylwa Yngvesson
son, som i går mötte socialförsäkringsminister Ulf Kristersson för att protestera.

LOUIS BOUILLOT
CRÉMANT DE BOURGOGNE SEDAN 1877
”Frisk smak
av gula äpplen,
rostat bröd
och mineraler”

”Fruktig ton av
solmogna smultron
och jordgubbar”
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Louis Bouillot Crémant de Bourgogne Brut
art: 7688, 12% vol, 75 cl, pris 109 kr
Magnum 150 cl, pris 239 kr
Louis Bouillot Crémant de Bourgogne Rosé Brut
art: 7781, 12% vol, 75 cl, pris 115 kr
Magnum 150 cl, pris 229 kr

Efter Expressens artiklar
–
nu kräver de ändring
Varannan kvinna blir fattigpensionär.

Fredrika Bremer-förbundet träffade i går socialförsäkringsminister Ulf Kristersson för att diskutera de ojämställda pensionerna.
– Politikerna måste få upp ögonen för att det är stor
skillnad på mäns och kvinnors livssituationer och inte bara
skylla allt på kvinnornas livsval, säger förbundets ordförande Louise Lindfors.
Hälften av de svenska kvinnor
som går i pension i dag kommer
att få garantipension, det
som förr kallades ”fattigpension”, vilket innebär 4 000–8 000
kronor i månaden efter skatt.

”För lite uppmärksamhet”
Fredrika Bremer-förbundets
Louise Lindfors, Birgitta Wistrand, Rebecka Carlsson, Emma
Victoria Nilsson och Sonja
Schwartzenberger tycker att det
är upprörande.
– Och detta har fått alldeles för
lite uppmärksamhet i debatten.
I pensionsåldersutredningen
ägnas detta bara knappt fyra av
cirka 450 sidor och utredaren
har helt missat att könsuppdela
statistiken för att kunna se vad
för råd och utbildning som skulle
vara extra viktig för dem som
drabbas hårdast, alltså kvinnorna, säger Louise Lindfors.

Mötte ministern

Alkohol kan skada din hälsa.

Vid lunchtid i går mötte
kvartetten från Fredrika
Bremer-förbundet ansvarige ministern Ulf Kristersson på Socialdepartementet.
– Regeringen kan inte

förvänta sig att folk helt plötsligt
ska börja göra andra val. Vi lever
i en patriarkal struktur där det
finns fler vd:ar som heter Johan
än som är kvinnor och där vi har
stora löneskillnader mellan
könen, menar Louise Lindfors.

Vill vara remissorgan

Fredrika Bremer-förbundet
krävde att få vara remissorgan
när framtida pensioner ska utredas, vilket socialförsäkrings
ministern välkomnade.
– Jag tycker Fredrika Bremer
pekar på ett viktigt problem.
Många kvinnor tjänar mindre
än män, och mycket fler kvinnor
jobbar fortfarande deltid, även
om rätt få inte jobbar alls. Och
eftersom vårt pensionssystem
bygger på arbete, riskerar den
som jobbar lite också en betydligt lägre pension, säger Ulf
Kristersson.
Ministern betonar att
det är ganska få kvinnor
som enbart har garantipension.
– Att jobba heltid, på en
arbetsplats med tjänstepension och inte gå i penKarin
sion alltför tidigt är grunSörbring
den till en bra pension,
karin.sorbring
@expressen.se
säger Ulf Kristersson.

