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ARVO SE ON ELÄKKEENSAAJALLAKIN
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry paheksuu syvästi Björn Wahlroosin kannanottoja ja tuomitsee
ne ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia loukkaaviksi.
Suomen rikkaimpiin kuuluva Sampo-konsernin ja Nordea-pankin hallitusten puheenjohtaja Björn
Wahlroos kyseenalaistaa uudessa Markkinat ja demokratia - Loppu enemmistön demokratialle –
kirjassaan maamme eläkkeensaajien äänioikeuden vaaleissa. Wahlroosia pelottaa, että eläkkeellä
jo olevat ja pian eläköityvät kansalaisemme voivat ennen pitkää muodostaa äänioikeutettujen
yksinkertaisen enemmistön.
Muistutukseksi Wahlroosille kerrottakoon, että eläkkeensaajat ovat merkittävä ja kasvava joukko
suomalaisia, joiden osaamista ja työtä yhteiskuntamme kehittämisen voimavarana ei tarpeeksi
huomioida eikä arvosteta. Tästä on hänen täysin asiattomat puheensa esimerkki.
Eläkkeensaajat ovat monin tavoin tuottavia kansalaisia, kuluttajia ja veronmaksajia, ja heidän
panoksensa muun muassa vapaaehtoistyössä ja läheisavussa on inhimillisesti ja taloudellisesti
erittäin arvokasta. Ilman maamme eläkkeensaajien apua hoitolaitoksissamme viruisi paljon
enemmän ihmisiä kuin tällä hetkellä. Suurin osa omaishoitajiemme erittäin arvokkaasta työstä tulee
tehtyä nimenomaan eläkkeellä jo olevien toimesta. Omaishoidon on arvioitu säästävän maamme
kuntien menoja hiukan alle 2 miljardia euroa.
Monet pienten lasten vanhemmat taas olisivat lapsensa sairauden takia useammin poissa töistä,
jos ei mummi tai ukki rientäisi apuun tarvittaessa. Lisäksi jäisi moni sairas ja yksinäinen ilman
ystävää. Eläkkeensaajien antaman avun taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys on siis erittäin
suuri.
Myös eläkkeiden ostovoima on taloudellemme aivan yhtä tärkeää kuin palkansaajien ostovoima.
Yhä enemmän maamme ostovoimasta perustuu tulevaisuudessa eläketuloon. Sen kautta
kanavoituu merkittävästi rahaa etenkin haja-asutusalueille. Eläkkeensaajat eivät siis todellakaan
ole maallemme pelkkä kuluerä.
Kehotamme kaikkia maamme eläkkeensaajia harkitsemaan tarkoin, kannattaako omilla
säästöillään tukea hänen liiketoimintojaan. Vaihtoehtoja pankkimaailmassamme vielä on onneksi
jäljellä.
Kannustamme jokaista maamme eläkkeensaajaa käyttämään ääntänsä kaikissa vaaleissa.
Seuraavana ovat edessämme kunnallisvaalit ja on erittäin tärkeää, että kuntiemme päätöksenteossa on
mukana ihmisiä, jotka ymmärtävät ikäihmistemme arkea.
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MIKÄ ON EKL?
- Eläkkeensaajien aktiivinen edunvalvoja
- perustettu 1962 – 50-vuotisjuhla 2012 Tampereella
- yli 56 000 jäsentä 348 yhdistyksessä

