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10 juni 2017 skrev jag en artikel som publicerades i Helsingborgs Dagblad som handlar om
överföringen av 258 miljarder från pensionsfonderna som lades in i statskassan. Jag tar valda delar i
den här artikeln: Jag har lagt ut det här på Facebook och blivit beskylld för att fara med osanning och
att det kallas en vandringssägen. Nu är det med all sannolikhet Socialdemokratiska anhängare som
påstår en massa saker som de inte har belägg för. Jag vet att det som jag har lagt ut inte är påståenden
utan fakta som inte är påhittade. De som påstår något annat kan ju anstränga sig lite och ta reda på hur
det förhåller sig. När man dessutom påstår att Göran Persson inte var statsminister när
pensionsfonderna brandskattades då är man långt ifrån den sanning som är ett måste för att man skall
vara överens med det som är den verklighet som utspelades 1999-2001. ”Ge inte lögnen utrymme för
att kväva sanningen”.
”1994 presenterades ett principförslag till ett reformerat pensionssystem som antogs av riksdagen
samma år. Under åren 1994-1996 arbetades den detaljerade lagstiftningen fram som började med att
Bildtregeringen tog fram detaljerna”.
Göran Persson tog över regeringsmakten 1996 och jobbade vidare på förslaget från 1996-1999. Göran
Persson försökte få Miljöpartiet och Vänstern med på överföringen av de 258 miljarderna som skulle
överföras från pensionsfonderna till statskassan. Men, tyvärr för GP ställde inte dessa båda partier upp
på denna transaktion som gjordes 1999, 2000 och 2001. Därför ställde han frågan till alliansen och
fick deras godkännande genom en kohandel där alliansen ställde vissa krav för att få till ett
majoritetsbeslut.
Dessutom lovade GP att de här pengarna skulle återbetalas och det till varenda krona. Varför lovade
GP detta? Nu har vi ett pensionssystem som vacklar betänkligt. Om de 258 miljarderna hade stannat i
AP-fonderna hade inte bromsen behövt utlösas som gjordes under Reinfeldts regeringstid.”
Bilden: Hans G Svensson/ Nordisk Försäkringstidskrift: Efter valet 1994 trädde en Socialdemokratisk
regering med Ingvar Carlsson i spetsen 1994-1996. Socialdemokraterna och de fyra borgerliga
partierna omvandlades till den så kallade genomförandegruppen som gick trögt i
början. Efter att Göran Persson i mars 1996 tillträtt som statsminister togs förnyad
kontakt med de borgerliga partierna för att få fart på arbetet med det nya
pensionssystemet. I december 1996 bestämde sig regeringen för att få verklig fart på
genomförandet av pensionssystemet. På Nyåret 1997 bjöds de borgerliga partierna in
för att tillsammans med regeringen staka ut vägen framåt. Enigheten innebar att alla
partier fick igenom vissa av sina hjärtefrågor.
Sundsvalls tidning- 27 april 2012: ”Pensionärerna är bestulna-Sveriges pensionärer utsattes för en
stöld under 1990-talet. Då överfördes 258 miljarder från AP-fonderna till statskassan.
Då inga ansatser vidtagits för att återföra pensionspengarna till de rättmätiga ägarna (AP-fonderna)
efter 20 år, får man utgå från att konfiskeringen är permanent och att man därför kan betrakta
överföringen som ren stöld.
Stölden har även påverkat våra pensioner de senaste åren negativt. För om de 258 miljarderna plus
ränta varit kvar i AP-fonderna hade inte bromsen slagit till och reducerat våra pensioner med åtta
procent under åren 2010 och 2011 eller för en genomsnittspensionär med 11 000 kronor per år och för
all framtid.”
Barometern OT 17 sept. 2019: ”vem förskingrade pensionärernas sparpengar?:

Men vad hände med AP fonderna när ATP skrotades. Fakta är att de olika fonderna
tillsammans då innehöll kapital på ungefär 750 miljarder kronor. Ur dessa fonder kunde
Erlander, Palme och Persson låna pengar för att bland annat kunna genomföra
miljonprogrammet, satsningar på sysselsättning, utbyggnad av den svenska industrin med
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mera. Allt för att kunna behålla makten.
När Göran Persson mot slutet av 1990-talet letade efter pengar att betala av statsskulden med,
blev den enorma kapitalmängden alltför lockande. Trots att pengarna i fonderna inte tillhörde
staten utan alla de arbetande människor som varit med i systemet stoppade inte detta Göran
Persson att sammantaget stjäla 258 miljarder kronor ur fonderna.
Faktum kvarstår – det finns inga sparade pengar. De är lånade, stulna, förskingrade och
konsumerade för länge sedan av Socialdemokratiska regeringar.
Detta innebär att det inte finns någon uppskjuten lön för pensionärer, bara en uppskjuten
skuld. Och den borde återbetalas av dem som orsakat skulden”.
1 september 2011-”dags att lämna tillbaka lånade pensionsmiljarder: När kommer
redovisningen och återbetalningen av de 258 miljarderna att ske som den socialdemokratiska
regeringen överförde 1999-2001 från ATP till statskassan?
Vid den förbundskongress som Sveriges Pensionärsförbund (SPF) tidigare i år anordnade i Ronneby
diskuterades ovan nämnda ärende livligt.

När överföringen skedde lovade statsminister Göran Persson (S) att beloppet skulle
återbetalas till Sveriges pensionärer”.
7 juni 2013-”Göran Persson sänkte våra pensioner: SCB:s opinionsundersökning visar att de rödgröna
har mer än 50 procent av sympatisörerna. Svensken har en enastående förmåga att glömma oförrätter,
särskilt när de inträffat för flera år sedan. Göran Persson tog 258 miljarder kronor ur våra
pensionsfonder för att betala statsskulden. Det är vi pensionärer som bidragit till att statsskulden
sjunkit samtidigt som vi betalar beslutet med sänkta pensioner. Framstående ekonomiprofessorer
bekräftar att vi utan Göran Perssons ingrepp i pensionärernas ekonomi inte hade behövt få våra
pensioner sänkta tre olika år under 2000-talet genom bromsen. År 2014 kommer vi återigen få sänkta
pensioner på grund av de stulna 258 miljarderna. Hur är det ställt med oss gamlingar? Har ni glömt att
ett plus ett blir två, vilket det nu inte blir efter Göran Perssons ingrepp”.
Bengt G Andersson, före detta ordförande SPI Västerås

Aftonbladet: Vem vill bli pensionär?
Skräckrapporten: Då har vi näst sämst pensioner i EU av Arne Höök Fre 10 februari 2016:
Sverige på väg mot botten i EU:s pensionsliga.
225 000 svenska pensionärer under EU:s fattigdomsgräns. Mer än varannan kvinna får statlig
garantipension. Sverige – en gång i topp – är på väg mot botten i EU:s pensionsliga. Alla måste jobba
längre – helst till 70 år. Det är facit drygt 15 år efter att det nya pensionssystemet infördes.
Och det kan faktiskt bli än värre. Enligt en rapport från EU-kommissionen kommer Sverige 2048 att
ha unionens näst sämsta pensioner: 48 procent av slutlönen, tjänstepensionen inräknad. Bara Estland
hamnar bakom Sverige då. Sveriges internationellt hyllades pensionssystem är förvisso det tryggaste i
världen för staten, men för framtidens pensionärer finns inga garantier alls.
Bromsen har slagit till
Den broms som sänker pensionerna och aldrig skulle behöva användas har redan slagit till tre gånger –
2010, 2011 och 2014. Då sänktes den allmänna pensionen med 430, 600 respektive 390 kronor. Och
bromsen lär slå till igen om inte avgiften till pensionssystemet höjs.
Från trygg pension har många gått till fattigpension.

