Vi har i socialdemokratiet, fremsat et forslag, der skal give
ret til at gå tidligere på folkepension, til de mest nedslidte.
Vores forslag går på, at det skal være en ret til at gå på folkepension, hvis man har
været mange år på arbejdsmarkedet og har haft et arbejde, der har været hårdt ved
en. I virkeligheden, er der jo stor forskel på, hvornår man kommer på arbejdsmarkedet. Er man kommet i lære som murer i 16 års alderen, eller har man taget en
uddannelse på universitetet og er først herefter på arbejdsmarkedet som 25-30 årig,
det giver jo i sig selv en stor forskel på, hvor meget man har bidraget på
arbejdsmarkedet, desuden er der jo også stor forskel på job belastning man har været
og er udsat for.
Vores forslag har endnu ikke den endelig løsning på alle spørgsmål. Vi vil derfor have
arbejdsmarkeds parter med som rådgivere, når forslaget skal færdigbehandles.
Vi står fast på, at det skal være en ret, at man selv kan vælge at gå på pension, uden
der er nogle offentlig, eller andre instanser, der skal godkende det. Når man har haft
et langt liv på arbejdsmarkedet, skal man ikke dø med arbejdsstøvlerne på, men have
mulighed for at vælge et aktivt seniorliv, med familien, venner, børn og børnebørn,
før man er helt slidt op.
Jeg er rigtig glad for at vi er kommet med forslaget, det har jeg sloges for i de sidste
tre og et halvt år, internt i gruppen. Ja, nogle af dem i gruppen var nok trætte af, at
jeg gentog det hele tiden, men for mig var det tydeligt at se, at der er stor forskel på
hvornår man er startet på arbejdsmarkedet, og hvad man har beskæftiget sig med.
Og her taler jeg af erfaring, jeg har selv været på arbejdsmarkedet i mange år og har
50 jubilæum til næste år. Jeg kan godt mærke, når jeg vågner om morgen, at hvis jeg
ikke har ondt et eller flere steder, så er jeg nok død. Og jeg var endda forskånet i de
sidste mange år på Lindø, fordi at jeg var tæt på at være fuldtids tillidsrepræsentant
og senere blev valgt ind i fagforeningen 3F. Men af alle dem jeg har arbejdet samme
med, på Lindø, og som efter Lindøs lukning kom i nye jobs, der har flere af dem
udsigt til at være slidt op, længe før de kan gå på pension.
Man skal tænke på at rigtig mange af disse tidligere kollegaer kan stoppe tidligere, da
de ”kun” skal være fyldt 67 år før de kan gå på pension. Men for fremtidens mange
unge stiger pensionens alderen, således min børnebørn skal være 74 til 75 år inden
de kan gå på pension. Og jeg vil godt stille spørgsmålet, er det den rigtige beslutning,
som er vedtaget?

Vi bliver ældre det er der ingen tvivl om, men selv om vi bliver ældre, er det ikke
sikkert at vores krop følger med. I dag er det bevist at vores krop for alvor begynder
at ældes fra slutning af 50`erne og først i 60`erne, og det vil ikke forandre sig selvom
vi bliver ældre. Så om vi kan arbejde når man er oppe i en så høj alder, det vil jeg
godt stille spørgsmålstegn ved!
Vi bliver nødt til at følge udviklingen, men jeg er sikker på at vi, i fremtiden, kommer
til at ændre på den beslutning.
Stor modstand i blå blok fra starten i mod forslaget.
Vores forslag, har skabt meget røre i regeringen, og fra starten talte Dansk Folkeparti
Parti, med vat i munden, om de var med eller imod forslaget. Men ret hurtigt så
Dansk Folkeparti Parti den store opbakning der rejste sig i befolkningen for forslaget,
og meddelte hurtigt ud at de støttede socialdemokratiet i deres oplæg. Og med deres
udmelding var der et flertal for forslaget.
Men regeringen er lodret imod. De vil ikke acceptere den præmis der ligger i vores
forslag, hvor vi bringer værdighed tilbage til de nedslidte. Det skal være menneskeret
at kunne gå på pension hvis du er slidt op! Nej, regeringen mener ikke at det skal
være en rettighed. De mener at hvis man er slidt op, så må man søge en
invalidepension eller en seniorpension, igennem det offentlige system.
Det er netop det Socialdemokratiet gerne vil undgå. For med det hører jobprøvning,
undersøgelser, evige samtaler og alverdens beviser, for at få tilkendt en pension. Det
kan bare ikke være rigtigt at et menneske, der har arbejdet i mange år, betalt deres
skat og er slidt op, skal ned på knæ for at får et ordentlig seniorliv.
Nu begynder økonomer og såkaldte eksperter at udtale sig vedrørende vores
pensionsforslag. De begynder at kravle ned i deres regneark, i forhold til vores udspil
om tidligere tilbagetrækning.
Men her er det meget vigtigt for mig at understrege, at når man har været på
arbejdsmarkedet i mange år, og har haft et hårdt og opslidende arbejde, så skal man
have mulighed for at kunne forlade arbejdsmarkedet, mens man stadig har nogle
gode år.
”Det ikke kan lade sig gøre og at det bliver alt for dyrt” Ja, det siger de. Til det vil Jeg
bare sige: Det er et spørgsmål om politisk prioritering, og vi prioriterer det er meget
højt i Socialdemokratiet. Vi vil ikke lade folk dø med arbejdsstøvlerne på.
”Vi skal stå fast”
Jan

