
Kamrater, mötesdeltagare 
 
Nyligen kom nästan alla riksdagspartierna överens om att höja den allmänna och 
lägsta pensionsålder från 61 till 64 år. Svensk Näringsliv jublar! 
 
Genom detta är man tvungen att jobba fram till minst 67 år för att få pension. 
Pensionen kopplas till medellivsåldern, så att pensionsåldern kan höjas ytterligare. De 
vill att vi ska arbeta tills vi dör! 
 
Glöm inte att produktiviteten har ökat avsevärt men vi som arbetar får varken sänkt 
arbetstid eller får högre löner som står i relation till den ökade produktiviteten. 
Istället höjer man pensionsåldern! 
 
Staten har råd att stödja kapitalet genom olika åtgärdspaket och genom att spela bort 
våra pensionspengar på aktiemarknaden. Allt detta ska vi, arbetarklassen, stå för. 
Med höjd pensionsålder och minskade pensioner. 
 
Pensionsuppgörelsen är en uppgörelse i kapitalets intresse. När kapitalets politiska 
representanter ska bestämma villkoren blir det alltid arbetarna som tvingas betala 
och bära bördorna. 

Varför gör de det? För att den svenska borgarklassen, kapitalet, bättre ska kunna 
konkurrera på den internationella marknaden höjer man pensionsåldern så att man 
ska tjäna mer pengar på oss arbetare. Det innebär några års extra utsugning och slit 
för vanliga människor; det innebär kroppar som inte håller och psyken som kollapsar. 
Det innebär stress och hets dagarna i ända. För många är dagens pensionsålder redan 
alltför hög. 

Om man håller folk kvar i arbete lite extra, så behöver man inte betala ut någon 
pension för flera ska dö och man skaffar sig några extra års extra arbete av varje 
arbetare. 

Vi har de senaste decennierna sett en enorm tillväxt- och produktivitetsökning. Var är 
de pengarna? Vi har i Sverige hundratusentals arbetslösa. Varför ska de med jobb 
arbeta längre och de utan jobb inte arbeta alls? De har inga problem med att bevilja 
sig själva månatliga pensioner som vida överstiger det arbetande folkets årslöner, 
men oss tvingar de jobba allt mer för allt mindre. 

Vi måste kräva istället sänkt pensionsålder och sänkt arbetstid. Vi vägrar att stå med 
mössan i handen och tysta se på medan de tvingar oss jobba tills vi stupar, för att sen 
lägga pengarna på hög i skatteparadis. Det finns resurser så det räcker och blir över – 
det enda problemet är att de är i fel händer. 
Det enda sättet att på lång sikt garantera folk en bra ålderdom och ett bra yrkesliv är 
när makten utgår från det arbetande folket och där ekonomin är planerad för att 
gynna alla. 



 
Samtidigt vill regeringen och många andra partier, och självklart borgarklassen, att 
strejkrätten ska inskränkas. De ser att folket i Sverige kommer att reagera mot den 
antifolkliga politik som de för och vill förekomma reaktionerna. 
 

Strejkrätten är en grundläggande fri- och rättighet i Sverige och i andra länder, 
sprungen ur en lång kamp av arbetarrörelsen genom blodig kamp. Tusentals arbetare 
i Sverige och över hela världen gav sitt liv för denna rättighet. Ständigt attackerad 
från borgarklassen och nu även hotad på riktigt, under en socialdemokratisk regering. 

Det handlar helt enkelt om att kringskära våra möjligheter till att vidta åtgärder och 
vår rätt att försvara ingångna avtal emot avtalsshopping till andra billigare avtal.   

Vi anser att LO och arbetarrörelsen som inte reagerar mot detta har ett stort ansvar. 
Varför alla fackförbund inte utlyser protester, demonstrationer och t o m strejker mot 
de förslagen? Facket ska finnas för att försvara arbetarklassens intressen och inte de 
rikas, borgarklassens, privilegier.   
De sviker arbetarklassen och vad de har lovat att de ska göra, dvs försvara 
arbetarklassens intressen. Istället agerar dem som springpojkar till kapitalet och de 
partierna som stödjer kapitalets intressen.  
 
Men kom ihåg, försöken att inskränka strejkrätten och höja pensionsåldern pågår i 
hela EU.  
Regeringar, EU och kapitalet vill försämra för oss. Istället säger vi: Gör motstånd! 
Både i Sverige och i andra länder. Vi arbetare har makten att stoppa detta, om vi blir 
övertygade om det. 
 

Vi säger att det räcker nu! 
 

- Nej till höjd pensionsålder. 
- Inskränk inte strejkrätten. 

 
Vår klubb kommer att fortsätta kampen och vi uppmanar alla arbetare, alla 

förtroendevalda att stödja oss i denna kamp. 

Sist men inte minst, vill jag och klubben uttala oss igen solidaritet till sopgubbarna i 

Stockholm som fick betala böter efter AD:s beslut, ett beslut som passar kapitalet och 

vill göra arbetarna till lydiga slavar. Vi kommer att stödja även ekonomiskt 

sopgubbarna. Vi stödjer också hamnarbetarna i deras kamp mot APM Terminals i 

Göteborg. 


