Den 7. juli 2020
Kære formandskollega
Vi er 61 fagforeningsformænd som skriver for at høre, om du vil være med i én
eller flere dele af vores kampagne, som har til formål at få stoppet den ekstra
forhøjelse af pensionsalderen, som ligger og lurer med Velfærdsforliget,
der skal genforhandles i efteråret...

Vi skal ikke arbejde til vi er slidt ned...
Derfor skal vi have opinionen, politikerne og pressen til at forstå, at der skal sættes en stopper for højere
pensionsalder - 68 er mere end nok!
Partierne bag velfærdsforliget virker som om de vil forsøge at fastholde, at pensionsalderen skal blive ved
med at stige. Og at de i efteråret vil vedtage at sætte den i vejret til 69 år med virkning fra 2035. De vil
sikkert henvise til, at der er indført en ”seniorpension”, og at der skal forhandles om ”tidligere folkepension”
for nedslidte. Og ja, der er positive takter i begge dele. Men vi skal altså ikke arbejde til vi bliver slidt ned!
- Og det vil rigtig mange komme til, hvis ikke vi får stoppet den her fortsatte stigning.
I 2017 havde 59 procent af de ufaglærte forladt arbejdsmarkedet, før de var fyldt 62 år.
Det samme gjaldt for 47 procent af de faglærte og 30 procent af funktionærer og tjenestemænd.
(Se VIVES analysetal i linket her – eller ny undersøgelse af 1,6 millioner danskere og hvad fysisk krævende arbejde betyder
for vores år på arbejdsmarkedet i dette link: Studie fysisk arbejde)

Hvordan skal det så ikke gå, hvis pensionsalderen fortsætter sin himmelflugt?
- Der bliver ingen værdig tilbagetrækning til dem!
Siden folketingsvalget sidste sommer er modstanden mod højere pensionsalder kun blevet stærkere. Nu
siger blandt andet NNF, 3F, FOA og HK Privat nej til at sætte pensionsalderen op til 69 år. De henviser med
rette til, at forudsætningerne for velfærdsforliget er væk: Vi fik ikke bedre arbejdsmiljø, bedre uddannelse
og mere velfærd – tværtimod. Efterlønnen afvikles og pensionsalderen bliver ved med at stige.
Det vil vi 61 fagforeningsformænd fra store og små organisationer rundt i landet gerne gøre noget ved.
Og derfor forsøger vi at samle flest mulige bag kampagnens forskellige dele – se næste side.
Der er råd til velfærd - og til et værdigt liv efter arbejdslivet for alle. Og derfor fastholder vi de krav,
som sidste år voksede frem i valgkampen og i en række faglige forsamlinger.
Stop for højere pensionsalder.
Rettigheder til tidlig tilbagetrækning efter f.eks. 40 år på arbejdsmarkedet.
Nemmere adgang til førtidspension.
Og investeringer i godt arbejdsmiljø.
Det er derfor vi har fundet frem til dig og omkring 780 andre formænd for landets faglige organisationer.
Vi tænker en hel del af Jeres medlemmer også vil få svært ved at leve op til politikernes vilde ambitioner
om at arbejde længere...
Bedste hilsner - initiativgruppen:
Jan Andreasen, Uddannelsesforbundet, Ungdomsskolelærer m.fl. - Helle Christensen, SAFU, sammenslutningen af funktionærer
Henning Poulsen, Radiotelegrafistforeningen af 1917 - Ingrid Bartholin Gramstrup, Organistforeningen - Jimi Pedersen, Malernes Fagforening, Storkøbenhavn
Claus Jensen, Malernes Fagforening, Sjælland - Carsten Munkholm Larsen, Malernes Fagforening, Nordjylland
Hans Martin Andersen, Malernes Fagforening, Midtjylland - Kim Frank Dyrberg, Malernes Fagforening Øst/Vest - John Hatting, Kriminalforsorgsforeningen
Rasmus Bredde, Gaderenholdelsens Brancheklub, København - Frits Nielsen, FOA/PMF København Syd - Ellen Pedersen, FOA/KLS
Vibeke Pedersen, FOA Viborg - Sigurd Gormsen, FOA Vestsjælland - Ruth Nykjær, FOA Varde - Bent Holm Poulsen, FOA Sønderjylland
Ulla Gram, FOA Silkeborg-Skanderborg - Lene Hartmann, FOA Randers - Dorit Dühring, FOA PMF afd.1 - Lene Lindberg, FOA Nordsjælland
Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland - Morten Nielsen, FOA Lolland - Britt Petersen, FOA LFS - Jens Lund, FOA Kolding - Lone Dybdal, FOA Horsens
Carsten Haglund, FOA Holstebro - Louise K. Nielsen, FOA Frederikshavn - Ken Patrick Petersson, FOA 1 København
Torben Knudsen, Ejendomsfunktionærernes fagforening i Nordjylland - Birthe Cramon, DLF, Vejen Lærerkreds - Claus Andersen, DLF, Horsens Lærerforening
Ole Bjerre Martinussen, DLF Hedensted Lærerkreds - Henrik Rode Fausing, Dansk Metal, Horsens - Lars Bæk, Dansk EL-Forbund, København
Gert Rhinstrøm Schmidt, Danmarks Kirketjenerforening - Marianne Gilbert Nielsen, BUPL Århus - Jon Olufson, BUPL Storkøbenhavn
Pernille Riis, BUPL Nordsjælland - Henriette Brockdorff, BUPL Hovedstaden
Henrik Juul Rasmussen, Blik & Rør, Rør og Blikkenslagernes fagforening af 1873, København - Jørgen Jakobsen, Blik & Rør, Kreds Sydjylland-Fyn
Ole Wiil-Andersen, Blik & Rørarbejderforbundet, Kreds Sjælland-Bornholm - Thomas Christensen, Blik & Rørarbejderforbundet, Kreds Nord-Midtjylland
Helga Mathiassen, 3F Snedker-Tømrernes Brancheklub i København - Allan Busk, 3F Aalborg - Thorkil Jansen, 3F Transport, Logistik & Byg Århus
Niels Jensen, 3F Thy-Mors - Henning Boye Christensen, 3F Ringkøbing-Skjern - Ole Christensen, 3F Randers - Per Chr. Kjeldsen, 3F Midtvendsyssel
Henning Vestbjerg Pedersen, 3F Midtjylland - Peter Thuesen Andersen, 3F Kolding - Henrik Bay-Clausen, 3F Kastrup - Hans A. Sørensen, 3F Horsens og omegn
Inge Brøndum, 3F Hedensted - Finn Jenne, 3F Frederikshavn - Helle Osther, 3F Frederiksborg - Jakob Lykke, 3F Esbjerg Transport
Jacob Meier, 3F Esbjerg - Claus Westergreen, 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening

Yderligere tilslutning til kampagnen mailes til hans.sorensen@3f.dk

Kampagnen

Stop for højere pensionsalder – 68 er mere end nok!
kan støttes på følgende måder:
• Ved at optræde med navn og organisation på den site som kampagnen opretter hen over sommeren.
• Ved at deltage i debatten i medierne med udtalelser, læserbreve og så videre.
• Ved at bede om foretræde for Folketingets beskæftigelsesudvalg.
• Ved at give et økonomisk bidrag på f.eks. 1.000 kroner eller mere, afhængig af medlemstal og
økonomisk formåen. Bidraget vil gå til en oplysningskampagne på de sociale medier, trykte materialer
til uddeling på arbejdspladserne og til andre kampagnematerialer – f.eks. et støttemateriale til at
forberede foretræder på Christiansborg.
Beløb indsættes på konto: 5343 0338587 i Arbejdernes Landsbank med angivelse af
”68-nok-tilskud” og afsenderinformation (navn og organisation).
• Ved at deltage i konferencen den 3. september i Odense om alder og arbejdsevne…

Stormøde torsdag den 3. september i Odense
Odin Havnepark, Lumbyvej 17 F, Odense C

Vi arbejder for at leve – vi lever ikke for at arbejde!

Stop for højere pensionsalder
- 68 er mere end nok!
Det foreløbige program:
Klokken 9.30

Dørene åbnes – morgenbrød og kaffe

Klokken 10

Velkomst ved repræsentant for initiativgruppen af formænd

Klokken 10.15

Hvad siger videnskaben om alder og arbejdsevne…
Professor Per H. Jensen (fhv. medlem af Velfærdskommissionen 2006) holder oplæg om,
økonomien bag pensionsspørgsmålet - og årsagen til, at vi ikke kan klare at arbejde så
længe som politikerne vil have.

Klokken 11

Hvad siger medlemmerne…
Fem formænd fra udvalgte brancher fortæller kort, hvorfor det set fra deres medlemmers
side er vigtigt at stoppe stigningerne i pensionsalderen og nødvendigt at sikre rettigheder
til tidligere tilbagetrækning

Klokken 12

Frokost

Klokken 13

Hvad siger politikerne…
S, SF, Ø og DF

Klokken 14.30

Forelæggelse af udtalelse
og afslutning

Tilmelding til konferencen senest den 21. august til hans.sorensen@3f.dk.
Så er der også det der med betaling. - Programmet, lokalerne, kaffe, frokost og så videre koster,
så når nu tilmeldingerne er ordnet, vil I så sørge for at der overføres et beløb på 360 kroner pr deltager
med angivelse af ”68-nok-møde” og afsenderinformation (navn og organisation) til konto 5343 0338587 i
Arbejdernes Landsbank.

Vidste du?
Vidste du, at pensionsalderen er steget til 66 år, hvis man er født i 2. halvår 1954?
Vidste du, at pensionsalderen er steget til 66 ½ år, hvis man er født i 1. halvår 1955?
Vidste du, at pensionsalderen er steget til 67 år, hvis man er født i 2. halvår 1955?
Og vidste du, at din pensionsalder er 68 år, hvis du er født i 1. halvår 1963?
Alt det har et flertal i folketinget allerede besluttet.
Flertallet består af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative og Liberal
Alliance.
Vidste du også, at disse partier – partierne bag det såkaldte ”velfærdsforlig”, har lovet hinanden,
at de i efteråret 2020 stemmer for en yderligere
forhøjelse af pensionsalderen til 69 år, med virkning fra 2035?
Og vidste du, at de samme partier har aftalt, at pensionsalderen
skal stige i takt med den gennemsnitlige levealder.
Det betyder for eksempel at en 18- årig først kan gå på pension, når hun er 73 ½ år!
Vi mener, det er det glade vanvid. Pensionsalderen burde aldrig have været sat i vejret.
Nu er den 68 år. Det er mere end nok. Det vanvid skal stoppes!
Derfor kræver vi, at Folketinget siger NEJ til at hæve pensionsalderen til 69 år.

Herefter nogle af de logoer og billeder, som hører med til kampagnen
og f.eks. kan bruges på de sociale medier…

