FINGRENE VÆK FRA EFTERLØNNEN – TAG FRA
DIREKTØRERNE I STEDET
Regeringen har foræret store skattelettelser til de rigeste. Og nu er der hul i statskassen. Derfor mener regeringen og
den økonomiske elite, at det er nødvendigt at fjerne efterlønnen.
Tilhængerne af at fjerne efterlønnen tegner igen og igen billedet af den adrætte golfspillende senior, der har valgt
efterlønnen af bekvemmelighedsgrunde. Sandheden er imidlertid at blot 2% af efterlønnerne har en lang
videregående uddannelse, mens 80% primært er ufaglærte eller har en erhvervsfaglig uddannelse. Fjernes
efterlønnen, kan de velhavende stadig forlade arbejdsmarkedet, mens de nedslidte uden formue må hænge på eller
søge førtidspension.
En anden af efterlønsmodstandernes myter er, at der straks vil komme 100.000 nye jobs, hvis vi sløjfer efterlønnen.
Men ingen kan svare på hvor alle de jobs pludselig skal komme fra, slet ikke i en tid med stor arbejdsløshed. Så hvis
efterlønnen faktisk bliver fjernet, så betyder det, at der er 137.000 flere mennesker, der skal have dagpenge eller
førtidspension.
De mange der er nødt til at gå på efterløn, fordi de er slidt ned, de skal igennem en ydmygende ansøgning om
førtidspension. Det drejer sig f.eks. om de mange kvinder og mænd der har arbejdet med at gøre rent, tage sig af
vores børn, syge og ældre, vedligeholde vores veje, bygge vores huse, producere industrivarer og alle de andre hårde
jobs.
Vi skal have skabt et bæredygtigt arbejdsmarked, hvor man kan holde til at være hele arbejdslivet uden at blive slidt
ned. Og hvor man har overskud til at nyde det, når man endelig går på pension. Man skal have kræfter til at løfte sit
barnebarn og til at tage på skovtur eller deltage i pensionist-foreningen og seniorarbejdet i fagforeningen.
Pengene til velfærden skal vi tage fra de rigeste. De der virkelig har tjent på de store skattelettelser under den
borgerlige regering, de må nu til lommerne. Ruller vi de riges skattelettelser tilbage, er der penge nok til velfærd, også
til efterløn.
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