LO
og
Arbeiderpartiet
angriper pensjonen til uføre
Bilde: Peggy Hessen Følsvik, leder av LO.
I forbindelse med forhandlingene mellom LO og NHO om en
«reformert
AFP»
(Avtalefestet
pensjon)
skriver
arbeidsmedisiner og LO-medlem Ebba Wergeland til Fri
Fagbevegelse at LO svikter de uføre.
Hun skriver at de som blir uføretrygdet får ingenting, uansett
hvor mange år de har vært i AFP-bedrifter før de ble
uføretrygdet. Wergeland understreker at de som går av med
uføretrygd ikke har et valg, men tvinges til dette av
sviktende helse, og at disse får en «katastrofalt mye
dårligere alderspensjon etter pensjonsreformen».
Wergeland skriver at nå har LO laget et fellesdokument med NHO
hvor de formulerer rammene for en «reformert AFP», og at de
uføretrygdede skal utelukkes fra et avtalt tillegg til
pensjonen. Slik deltar LO i det Wergeland kaller
«arbeidslinja» fra pensjonsreformen: En linje for at det
alltid skal lønne seg å jobbe lenger. Kort sagt presses eldre
arbeidstagere til å risikere helsa si for å ikke ende som
svært fattige pensjonister.
Arbeidsmedisineren skriver videre at av alle mellom 55 og 66
år som har stått i et fysisk krevende yrke, er hele en av tre
ufør. Dermed er uføretrygden en tidlig alderspensjon for en
stor andel av befolkningen, og Wergeland skriver at veien til
denne trygden ofte er lang og kronglete, med legeerklæringer
og prosesser for utprøving i NAV. Hele veien frarøves ikke
bare disse sin helse av hardt arbeid, men de straffes også
økonomisk for å ha gitt sine beste år til en kapitalist.
Wergeland skriver at sosialpolitikken ble utsatt for en
«helomvending» i 1991-1992, hvor en Stortingsmelding beskriver

uførhet som noe nærmest selvforsynt og hun skriver: «Uførhet
var simpelthen noe folk selv valgte fordi uføretrygden var så
fristende». Vi skyter her inn at dette er en ideologisk
begrunnelse for et økonomisk og politisk krav om å kutte
velferden for massene. Fra 1970-tallet av opplevde
imperialismen stadig dypere økonomiske kriser. Profittraten
minket raskt, og det ble vanskeligere for kapitalistene å
tjene mer penger. Dermed vokste kravet, fra samfunnets basis,
fra økonomien, om at politikere måtte kutte velferden til
massene og at folk må jobbe lenger for mindre penger.
Vi legger også til, at det ikke er noe å hente fra verken
Arbeiderpartiet eller LO i denne saken. De har som formål å
tjene borgerskapet ved å administrere kapitalismen og forsøke
å kvele klassekampen. Det eneste svaret som kan gi seire er å
reise klassekampen ved å mobilisere, politisere og organisere
massene til kamp for å forsvare folkets rettigheter. På lang
sikt er den eneste løsningen å knuse imperialismen, for
innenfor dette systemet er målet om maksimal profitt
grunnloven for økonomien, og denne vil med nødvendighet
undergrave massenes velferd.
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