– tænk på de nedslidte,
når du sætter dit kryds!

nedslidning.dk

Styrk
tidlig pension
Tidlig pension giver dem med de længste og hårdeste arbejdsliv ret til at
trække sig tilbage, inden kroppen siger stop. Men ordningen skal styrkes.
Den stigende pensionsalder betyder, at fødevarearbejdere og andre
lønmodtagere med lange og fysisk hårde arbejdsliv risikerer at skulle
arbejde i over 50 år. Det kan de ikke holde til.

Alle skal have ret til en værdig tilbagetrækning.
Derfor skal retten til tidlig pension styrkes.

Fødevareforbundet NNF peger på
tre områder, hvor tidlig pension
skal styrkes:
1

Alderen for, hvornår man kan gå på tidlig pension, skal ikke stige,
selv om folkepensionsalderen stiger.

2

Grænsen for modregning skal justeres årligt, så den følger
udviklingen i den gennemsnitlige pensionsformue hos en
ufaglært lønmodtager.

3

For at mindske risikoen for nedslidning skal der satses
massivt på forebyggelse ved hjælp af sunde arbejdspladser.

Fødevarearbejderne har fysisk hårdt arbejde
84% af medlemmerne af Fødevareforbundet NNF har et fysisk hårdt arbejde,
som er præget af tunge løft, højt tempo og/eller stående/gående arbejde. Til
sammenligning har 44% af befolkningen et fysisk hårdt arbejde.

I hvilken grad er dit arbejde fysisk hårdt dvs. præget af tunge løft, højt tempo,
udfordrende arbejdsstillinger og/eller stående/gående arbejde m.m.?
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Kilde: Befolknings- og medlemsundersøgelser gennemført af Electica for Fødevareforbundet

Må tage smertestillende medicin for at klare
arbejdsdagen
Behovet for at tage smertestillende medicin er dobbelt så stort for medlemmerne
af Fødevareforbundet NNF sammenlignet med resten af befolkningen.

Har du indenfor de seneste 3 måneder taget smertestillende medicin
eller haft behov for behandling i forbindelse med smerter?
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Massiv bekymring for nedslidning
Bekymringen for at blive fysisk nedslidt af arbejdet inden pensionsalderen er
dobbelt så stor blandt medlemmerne af Fødevareforbundet NNF sammenlignet
med resten af befolkningen.

I hvilken grad er du bekymret for at blive fysisk nedslidt
af dit arbejde, inden du når din pensionsalder?
100%
80%
60%

66%
30%

29%

40%
20%
0%

I høj grad
I meget høj grad

15%

37%

15%

Befolkningen

Fødevareforbundet NNF

NNF i maj/juni 2022. I alt er der gennemført interview med hhv. 9.051 og 1.158 respondenter.

Fødevareforbundet NNF peger på
tre områder, hvor tidlig pension
skal styrkes:
1

Alderen for tidlig pension skal fastlåses
Alderen for, hvornår man kan gå på tidlig pension, skal ikke stige, selv
om folkepensionsalderen stiger. I dag kan lønmodtagere, der startede
på arbejdsmarkedet som 17-årige, gå på tidlig pension, når de fylder 64
år. Men hvis ordningen ikke styrkes, vil den aldersgrænse stige i takt
med, at alderen for folkepension stiger.

2

Grænsen for modregning i tidlig pension
skal justeres
Grænsen for modregning skal justeres årligt, så den følger udviklingen
i den gennemsnitlige pensionsformue hos en ufaglært lønmodtager.
Det sikrer, at de lønmodtagere med de længste og hårdeste
arbejdsliv ikke mister retten til tidlig pension på grund af deres
arbejdsmarkedspension.

3

Indsatsen mod nedslidning skal styrkes
For at mindske risikoen for nedslidning skal der satses massivt på
forebyggelse ved hjælp af sunde arbejdspladser. Samtidig skal det
være nemmere og mere attraktivt for ufaglærte at tage en faglært
uddannelse – også selvom det først sker midt i arbejdslivet.
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