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Statistikcentralen publicerade i början av juni sin senaste 
förmögenhetsundersökning. Rubrikerna kring nyheten fokuserade i 
allra högsta grad på hur mycket förmögenhet pensionärerna de facto har, och hur pensionärerna i 
snitt redan är mycker mer förmögna än löntagarna. 
 
I nyhetsförmedlingen glömde man bort Pensionärerna rf:s budskap om att den ojämna 
förmögenhetsfördelningen givetvis inte i främsta hand är en generationsfråga, liksom det faktum att 
förmögenhetstillväxten till största delen består av värdet på bostaden. En bostad som 
förmögenhetsmätare är dock en mycket dålig mätare. Vi måste alla bo någonstans och få av oss kan 
realisera bostadens värde utan att förlora något. Idag kan dessutom det kalkylerade värdet vara långt 
från det reella värdet. Dessutom glömde man bort att en enda person ofta står för 
boendekostnaderna helt ensam. 
 
En annan nyhet i början av sommaren var Pensionsskyddscentralens meddelande i juni om att nya 
ålderspensionärer har klart bättre pensioner än äldre pensionärer. Visst stämmer det att den 
genomsnittliga ålderspensionen stigit under årens lopp. Men ett medeltal berättar dock inte heller i 
det här fallet hela sanningen. Den bistra verkligheten är nämligen att kostnaderna stigit så att den 
faktiska köpkraften inte alls förbättrats, framför allt för pensionärer med de allra lägsta inkomsterna. 
Kostnaderna har samtidigt höjts oskäligt utan någon som helst hänsyn till sociala faktorer, vilket 
drabbar sjuka och hjälpbehövande, påverkar boendet etc.  
 
I juni publicerade Pensionsskyddscentralen också information om en omfattande enkät som riktade 
sig till 4000 pensionärer. Undersökningen gav som resultat det vi redan visste och hela tiden fört 
fram, nämligen att framför allt ensamboende, arbetsoförmögna pensionärer med låga inkomster har 
det mycket svårt ekonomiskt. Enligt undersökningen hade närmare tio procent stora 
utkomstsvårigheter. Dessa pensionärer berättar att inkomsterna underskrider de egentliga utgifterna, 
vilket gör att de är tvungna att skära ned på mediciner, hälsovård och mat. Vi talar om ungefär 
etthundrafemtiotusen pensionärer. 
 



Omkring hälften av pensionärerna säger sig ha vissa svårigheter med att klara av regelbundna utgifter. 
Det gör omkring 750 000 pensionärer. En tredjedel säger att de inte har några pengar kvar efter 
nödvändiga utgifter. 
 
Det här är den bistra verkligheten. Märkligt att inte den undersökningen slogs upp stort i tidningarnas 
löpsedlar eller i de stora medierna! 
 
Det vore på tiden att pensionärer med små inkomster och deras vardag ens någon gång skulle anses 
värda att tas upp i nyheterna. Man borde debattera olika gruppers problem med sin utkomst, även 
pensionärernas, man borde på riktigt söka efter en lösning. Pensionärsgenerationen ställer inga 
orimliga krav. Det är rent ut sagt skamligt att människor som byggt upp vårt samhälle hamnar i en 
situation där de måste välja mellan mat eller medicin eftersom pensionen inte räcker till båda. 
 
Höstsäsongen kör igång i vår organisation och alla behövs för att bygga en bättre morgondag. Vi går 
mot en rekordartat livlig verksamhet under den kommande hösten och vintern. Vi står på de svagares 
sida, den fanan bär vi stolt i alla situationer. Jag önskar er alla en god och aktiv höst. 
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