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“CGT – Confédération Général du Travail”  - med sina drygt 700 000 medlemmar är ett av de 
största och mest militanta franska facken som aldrig ger president Emmanuel Macron en lugn 

stund. Demonstrationerna är alltid väldigt välorganiserade.

innan de kommer ut på arbetsmarkna-
den. Och uttalandet har mötts av spydi-
ga kommentarer från den politiska op-
positionen på temat: 

”Om du vill pensionera dig i tid - plugga 
inte!” 

Inga privata pensioner 
Sammanfattningsvis kan man säga att 
det egentligen inte finns något privat 
pensionssparande i Frankrike som i Sve-
rige utan pensionerna är närmast helt 
knutna till respektive fackförbund. Där 
pensionerna egentligen är helt beroende 
av hur mycket som betalats in i fonderna.  

Det betyder också att det finns ganska 
välmående och förhållandevis små fack-
förbund, för exempelvis läkare, piloter 
och advokater, som betalar ut höga pen-
sioner. Medan det så klart finns betyd-
ligt fattigare som har många lågavlöna-
de medlemmar. 

Gnissel och ilska 
Att ta bort olikheterna och harmonisera 
utbetalningsnivåerna mellan dessa oli-
ka fack har orsakat gnissel och ilska. För 
vem vill stillatigande acceptera att få det 
sämre, rykten eller inte? Även om utre-
daren med sina experter försäkrar att 
så inte kommer att ske. I dag ligger en 
genomsnittlig fransk pension på cirka 
1 400 euro i månaden efter skatt, men 
skillnaderna är stora.

Grundregeln hittills har varit att pensi-
onen som privatanställd baseras på de 
25 bästa yrkesåren. Medan exempelvis 
pensionen för en statligt järnvägsan-
ställd är baserad  på 75 procent av lönen 
de sista sex månaderna. 

Den 21 och 24 september genomfördes 
två stora strejker bland transportar-
betarna i Paris som effektivt lamslog 
metron och pendeltågen. De har det 
dock väldigt bra förspänt. En under-
sökning 2017 bland de cirka 60 000 
anställda inom Paris lokaltrafik, RATP, 
visar nämligen att snittåldern för deras 
pension då, låg på 55,7 år. 

Mest plakatparoller 
Piloter och kabinpersonal har låg pen-
sionsålder. Tågförare och stationsper-
sonal kan pensionera sig vid 50 eller 52 
år beroende på vilket år de är födda och 
hur många år de arbetat. De menar att 
de kan förlora upp till 500 euro i mån-
aden på det nya systemet. Men det men-
ar kritikerna mest är plakatparoller.

Presidenten har helt klart lärt sig för-
delen av att skynda långsamt. Par-
lamentet kommer inte att diskutera 
utredningen från Jean-Paul Delevoye 
förrän nästa vår. 

Notera också att dagens franska pen-
sionärer står utanför reformen. Ingen 
som är född före 1963 berörs. Inte hel-
ler de som slutar jobba inom fem år. 

Emmanuel Macrons popularitetssiffror 
som under de värsta kravallerna med 
gula västarna låg på under 30 procent 
har sedan ett par månader klättrat upp 
till runt 40 procent. Arbetslösheten sjun-
ker och företagsinvesteringarna ökar. 
Men Macrons pensionsreform möts fort-
farande med stor misstänksamhet från 
43 procent av befolkningen. En siffra 
som dock kunde ha varit betydligt sämre.

Det är många franska presidenter som stupat på sina försök att ändra de rigida pensionssystemen.  
Både Jaques Chirac och Nicolas Sarkozy fick ta ett steg tillbaka. För fackförbunden, som inte är särskilt förändringsbenägna, 

är både envisa och militanta. Nu är det Emmanuel Macrons tur...

President Macron har infört ett nytt kommu-
nikationssätt med sina landsmän. En slags 

gräsrotsdemokrati där han och ministrarna 
reser runt i landet och förklarar sina planer 
direkt inför väljarna. Det har lugnat de värsta 

protestyttringarna.

En ständig stötesten är om det är rimligt med 
den låga pensionsåldern för järnvägsanställ-

da. Vilket lokförare och konduktörer naturligt-
vis tycker att det är. Men inte regeringen.

Går det att omvandla 42 olika 
pensionssystem till ett enda? 

Det är president Emmanuel Ma-
crons bestämda mål. Många får 
en bättre pension, medan andra 
befarar att få en sämre.

Så räkna med de obligatoriska 
gatuprotesterna.  

Den ständiga kampen om
de franska pensionerna

Att försöka harmonisera de spre-
tande franska pensionssystemen, 
som i princip är nästan lika många 

som det finns fackförbund, är något som 
en mängd franska presidenter stupat på. 
Likaså att höja pensionsåldern. Jacques 
Chirac försökte 1995, även Nicolas Sar-
kozy 2010, men båda maldes som vanligt 
ner av gatukravallerna. 

Nu är det president Macron som ska 
försöka förverkliga sitt löfte från presi-

dentvalet. Som bekant har han haft det 
tufft, men faktiskt klarat av både den 
masstrejkande tågpersonalen och lörda-
garna med de gula västarna. Inte minst 
tack vare sin kompakta majoritet i na-
tionalförsamlingen. 

Längre liv, längre arbete 
”Längre liv betyder längre arbetsliv”, ly-
der hans mantra som väl inte kan vara 
så där jättesvårt att fatta. 

Efter 18 månaders utredningsarbete har 
nu Macrons särskilda pensionsutreda-
re Jean-Paul Delevoye presenterat sitt 
förslag. Macron lovade visserligen i sin 
presidentkampanj att höja den gene-
rella pensionsåldern till 64 år, men har 
fått backa till 62 år. Eller rättare sagt, en 
kompromiss - man får gå vid 62 år, men 
får då en något lägre pension än om man 
väntar två år till. Faktiskt fem procent 

lägre om året. Medan de som lämnar ef-
ter 64 år får högre. 

Blickat mot Sverige
Som symbolfråga är åldersstrecket så 
klart viktigt eftersom det är så lätt att 
förstå och förklara. Men harmonisering-
en av 42 olika fackliga pensionssystem 
till ett enda statligt som är poängbase-
rat, orsakar också väldiga protester. Här 
har Macron och hans experter blickat 
mot Sverige Alltså att det egentligen är 
du, som enskild individ, som bestäm-
mer storleken genom hur mycket du be-
talar in och sedan alltså får ut.   

Macron är därför väldigt fokuserad på 
att antalet yrkesverksamma år är en mer 
rättvis måttstock på pensionsstorleken 
än den fysiska åldern.  Men naturligtvis 
drar han på sig kritik från människor 
som tvingas genomgå en lång utbildning 
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När nyordningen progressivt börjar 
införas från 2025 dröjer det ändå till 
2040 innan systemet är fullt opera-
tivt. Till dess har det ju så klart runnit 
mycket vatten under broarna och då 
heter Frankrikes president något helt 
annat. 

Pedagogisk paketering 
Den fortsatta hösten och vintern kom-
mer att bjuda på en hel del protestut-
spel och strejker eftersom regeringen 
fram till slutet av december kommer 
att dra ut i konsultationer till fack och 
privata organisationer landet runt för 
att förklara, lugna och ro projektet i 
hamn.
 
Att sälja in politiska förändringar till en 
fransman handlar väldigt mycket om 
den pedagogiska paketeringen. Har-
moniskt blir det aldrig. 

Men å andra sidan – vem räknar väl 
med det? 


