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HUR KAN DE NORDISKA VÄLFÄRDSSAMHÄLLENA MÖTA KRISER?
Finanskrisen i Island 2008 skapade stora samhällsproblem. Utifrån erfarenheterna lägger man från Island
fram två förslag till Nordiska ministerrådet. Siv Friðleifsdóttir, prosjektleder for Nordisk velferdsvakt
föreslog på en nordisk konferens nyligen:
-

Inrättande av ett Nordisk velferdsforum, som kan mötas vartannat år och fungera som en plats
där utmaningar för Nordens välfärdssamhällen diskuteras och ny kunskap presenteras.
Skapa ett system av Nordiska välfärdsindokatorer, NOVI, som kan observera och följa trender
och politik på välfärdsområdet och bli en s.k. vägkarta för utvecklingen framöver.

Nu är det upp till Nordens regeringar att agera.
http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2016/article.2016-11-14.2944933908

”SENIORCERTIFIERING” OCH BILFÖRARKURSER FÖR ÄLDRE
En fransk certifieringsmyndighet, AFNOR, har presenterat en seniorcertifiering av produkter. ”Testad och
godkänd av seniorer” kommer det att stå skrivet på produkter som passerat tester gjorda av 60-plussare
och professionella. Man testar bl.a. hur förpackningar, installationer och handhavande fungerar och
man inriktar sig särskilt på äldre-äldres behov.

I Belgien och Frankrike erbjuder också kommuner och regioner uppfräschningskurser för äldre bilförare.
Trafiken har ökat kraftigt och ny teknik i bilarna gör att en del äldre drar sig för att köra. Syftet med
kurserna är inte att ompröva körkorten, utan att hjälpa äldre att återfå säkerheten som bilförare, så att
de kan fortsätta vara självständiga så länge som möjligt.

NSK-FOKUS: PENSIONER, ÄLDREOMSORG OCH ÄLDRES INFLYTANDE
Vid sitt höstmöte i Sigtuna beslutade NSK att frågorna om pensioner, äldreomsorg och äldres inflytande
skall vara i fokus under 2017.
Islänningarna berättade i sin landrapport att de nu fått kompensation för vad de förlorade i pensionerna
vid den finansiella krisen som startade 2008. Dessutom ligger det nu ett lagförslag om äldreråd i alla
kommuner.
Finländarna berättade att den finländska regeringen sätter pensionärerna under hård press med
försämrade pensionerna. Dessutom vill regeringen införa en landskapsreform och flytta ansvaret för
sociala frågor till landskapen. En konsekvens kan bli att sjuk- och äldrevården bolagiseras, vilket
pensionärsorganisationerna är motståndare till.
Danskarna berättade att man i landet planerar att stegvis höja pensionsåldern till 67 år och att den
framöver ska följa levnadsåldern. Detta blir en belastning på de med de hårdaste och slitsammaste
jobben, vilket leder till ökad ojämlikhet. Dessutom kommer inte planerade skattelättnader att gälla
pensionärer, utan enbart löntagare. Faglige Seniorer har vid sitt årsmöte avtackat sin ordförande Lilian
Knudsen och nu är Ole Ibsen, IF Metal vald som ny ordförande.
Från Norge redogjordes för att skattelättnader på 5,8 miljarder norska kronor kommer att ske. Dessa
pengar anser Pensjonistforbundet i stället bör överföras till kommuner förr att förbättra välfärden för
barn och gamla. Pensjonistforbundet har också ett krav om att det återigen ska få förhandlingsrätt för
Norges äldre beträffande ”trydgeoppgjöret”.
Svenskarna rapporterade att den senaste statsbudgeten blev en besvikelse, då inte olikheten i skatt
mellan löntagare och pensionärer fortsätter att minskas. Man berättade också att statsministern Stefan
Löven bjudit in olika organisationer till samtal om hur ensamhet och otrygghet bland äldre kan

förebyggas, efter att PRO uppmärksammat frågan. Dessutom berättade SKPF pensionärerna att man nu
gått samman med SPRF och fått 18 000 nya medlemmar.

VÄLFÄRDSTEKNOLOGI I NORDEN, FÖREBYGGANDE AV FALL OCH MJUKA GOLV –
RAPPORT FRÅN SEMINARIUM I SIGTUNA
-

Nordens Välfärdscenter driver projektet Connect, som ska underlätta för kommuner att införa
välfärdsteknologi. Vi vill påverka politiker och beslutsfattare och dessutom
kunderna/kommunerna. Nordiska leverantörer får då lättare att nå kunderna, eftersom vi får
mer likhet på området i Norden, sade Dennis Söndergaard från Nordens Välfärdscenter.

Vid seminariet medverkade också Bengt Simonsson, Teknikmarknad, KTH i Stockholm.
-

Min mamma är min största utvecklingspartner! Jag provar nyheter på henne, sade han.

Teknikmarknad är en sammanslutning av universitet i Sverige. För att klara av kostnadsbesparingar och
samtidigt möta de utmaningar som handlar om miljö och hållbar utveckling, krävs smarta investeringar i
ny kunskap och ny teknik. Ett av dem är välfärdsteknik och här kan det bl.a. handla om att förebygga
fallskador. En rad universitet i Sverige forskar på olika sätt om detta.
Professor Hans von Holst, KTH Technology and Health, talade om vad som händer när man slår i huvudet
och höftben vid fallolyckor. Och han visade hur man med mjuka golv, som tar upp energin vid fall,
radikalt minskar skadorna, även skallskador, och antalet sjukhusdagar.
Emma

Dennis Söndergaard

Bengt Simonsson

AGE PLATFORM EUROPE TAR NYA TAG INFÖR 2018-2020
AGE Platform Europe består av 150 organisationer som vill förbättra för Europas äldre. Här samsas
organisationer som representerar äldre och de som arbetar för äldre. Presidenten i AGE måste alltid
själv vara en äldre person.

Det europeiska samarbetet är viktigt för Europas äldre. Därför förbereder AGE sin intressepolitiska linje
inför åren 2018-2020, för att få pengar från EU-kommissionen.
På AGE General Assembly diskuterades och antogs inriktningen för framtiden. AGEs vision är ett
inkluderande samhälle för alla åldrar som grundar sig på solidaritet och samarbete mellan generationer
där alla har makt att delta fullt ut och leva livet med hjälp av sina rättigheter och skyldigheter. AGE ska
arbeta med att påverka politiker i EU, arbeta med europeiska projekt och att skapa nätverk mellan
medlemmar i AGE.
Vid nästa års General Assembly kommer AGE arbetsformer också att diskuteras. T.ex. vilka som kan vara
medlemmar, hur stora medlemsavgifterna ska vara och hur stort kansli AGE ska ha.

VÅLD MOT ÄLDRE
Våld mot äldre är ett betydande problem i Europa. Det kan handla om våld inom sjukvården och
omsorgen, men också våld i familjen. AGE har frågan i sin verksamhetsplan och man kartlägger nu hur
medlemsorganisationerna ser på frågan och vilka krav och lösningar som finns.
PRO tar upp frågan om våld mot äldre på Internationella kvinnodagen 8 mars 2017.

KALENDARIUM 2017
-

6-7 april – AGE Council, Bryssel
Början av maj – NSKs årsmöte i Finland
Början av maj – möte med NSK-experter i AGE, Finland
7-9 juni – AGE General Assembly i Bryssel
Oktober – AGE Council i Bryssel
November – NSK-möte och seminarium i Norge

NORDISKA SAMARBETSKOMMITTÉN….
….är en samarbetskommitté mellan åtta pensionärsorganisationer i sex nordiska länder.









Faglige Seniorer – Danmark
Landsfelag Pensjónista – Färöarna
Landssamband eldri borgara, LEB – Island
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry/Pensionstagarnas Centralförbund PCF – Finland
Pensjonistforbundet – Norge
Eläkeläiset ry - Pensionärerna rf – Finland
SKPF pensionärerna – Sverige
PRO Pensionärernas Riksorganisation – Sverige

NSK:s medlemsorganisationer samarbetar till försvar för den nordiska välfärdsmodellen. Styrelsen för
NSK leds av PROs ordförende Christina Tallberg.
NSK är också medlem AGE Platform Europe med ca 145 medlemsorganisationer. I AGE kallas NSK för
The Nordic Older People´s Organisation (NOPO). Christina Tallberg är ledamot av AGE Council/styrelse
och Rune Bugge Persson hennes ersättare.
Samordnare för NSK är Ewa Hedkvist Petersen, som också är ansvarig för detta nyhetsbrev. Kontakt
ewa.hedkvist-petersen@pro.se och mobil +46 70 268 0964.

