Visste du att;

Mellan 1990 och 2004 ökade antal bidragstagare med i
snitt 460 heltidspersoner per vecka. Det motsvarar
10 fulla bussar varje vecka under 14 års tid!
Det stora utanförskapet 2006 beräknades kosta 250 mdr
extra, vilket per löntagare motsvarar 5 000 kr per månad.
Tänk vilken fart det skulle bli på Sverige om alla löntagare
haft 5 000 kr extra att spendera varje månad!
På köpet skulle fler slippa ett nedbrytande utanförskap

 Mellan 1990 och 2004 ökade antalet bidragstagare i arbetsför ålder från 732 000 heltidspersoner till 1 067 000 heltidspersoner. Det innebär att varje vecka under 14 års tid gick
460 heltidspersoner (tio fulla bussar) från arbete till bidragsförsörjning. Istället för att bidra
till välfärden konkurrerar de med pensionärer och offentliga sektorn om tillgängliga skattemedel. Politikerna under perioden gjorde ett dåligt jobb! De lyckades inte skapa en
god jordmån för jobbtillväxt – tvärtom. Och notan får nu medborgarna betala.
 Mellan 2006 och 2020 kommer antalet ålderspensionärer (65+) att öka med 468 000 st till
2 042 000 st. Det motsvarar en ökning med 640 nya ålderspensionärer (14 fulla bussar)
varje vecka under 14 års tid! De kräver med all rätt en bra pension, omsorg och vård.
För att få ekvationen att gå ihop krävs enligt Svenskt Näringslivs beräkningar 500 000 nya
jobb inom privata sektorn inom de närmsta fem åren, dvs. 1 923 nya jobb varje vecka under
fem års tid. Sedan behöver vi ytterligare en halv miljon nya jobb.
Är det någon som tror att detta kommer att ske om vi traskar på i gamla hjulspår?

Försörjningsbörda -

Bidragsturen och pensionärsturen

Antal heltidspersoner med ersättning från det allmänna:

Bidragsturen (1990-2004).
Antalet bidragstagare ökade
med 460 heltidspersoner
varje vecka under 14 års tid!

Källa: SCB

1990
Sjukpenning
Förtidspension
Öppet arbetslösa
AMS-åtgärder
Socialbidrag
Summa

211 493
319 311
69 129
60 585
71 718
732 236

2004
227 357
432 965
216 966
101 903
87 997
1 067 188

Ökning
+ 15 864
+ 113 654
+ 147 837
+ 41 318
+ 16 279
+ 334 952

Observera att två halvtidssjukskrivna blir en heltidsperson. Uppskattningsvis en
och en halv miljon medborgare är beroende av bidrag för sin försörjning.
År 2004 var 20,1 %, var femte medborgare mellan 20 – 64 år, bidragsberoende på
heltid. Av ovan siffror att döma är vi ett av västvärldens sjukaste folk. Självfallet
döljer sig en dold arbetslöshet i siffrorna.

10 fulla bussar per vecka!

Pensionärsturen (2006-2020).
640 nya ålderspensionärer varje
vecka under 14 års tid!

Mellan 1990 och 2004 ökade antalet bidragstagare med 334 952 heltidspersoner,
vilket motsvarar i snitt 460 per vecka, varje vecka under 14 års tid! 10 fulla bussar
varje vecka! Verklig arbetslöshet 2006 uppskattas till 17 % och för ungdomar 30 %,
vilket är katastrofala siffror. Att bara redovisa öppen arbetslöshet är att dölja.
Mellan år 2006 – 2020 kommer antalet ålderspensionärer att öka med 468 000, från
1 574 000 till 2 042 000, vilket i snitt motsvarar 640 nya ålderspensionärer eller 14
fulla bussar varje vecka under kommande 14 år. De kräver med all rätt en omsorg
värd namnet och en bra pension.
Om vi inte snarast gör en U-sväng med ”bidragsturen” mot fler i arbete istället,
kommer vi att få 1 100 medborgare (24 fulla bussar) varje vecka under 14 års tid
som skall försörjas av allt färre i arbete. Det klarar vi inte.
Vi behöver snarast en aktiv jobb politik som ger fler jobb, inte färre!

14 fulla bussar per vecka!

