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LIVSGLÄDJECHAUFFÖRER, SENIORRESTAURANGER OCH FRITT INTRÄDE FÖR
ÄLDRE I SWIMMINGPOOLER
Idag är en av tjugo invånare i Norden 80 år och äldre. Ungefär 5 miljoner människor i Norden är idag 65
år eller äldre. I ett globalt perspektiv lever vi relativt längre i Norden, längre än genomsnittet för både
EU och USA. Dessa fakta kan man hitta i skriften En bättre plats att åldras på - Arbete för åldersvänliga
städer i Norden från Nordens Välfärdscenter (NVC).
Det finns många slutsatser att dra av att Norden berikas med många äldre och erfarna medborgare och
invånare. En synpunkt i skriften är från Ewa Persson Göransson, direktör i NVC: ”Vi måste skapa
samhällen där alla är inkluderade, tas i anspråk och kan leva aktivt och så långt som möjligt kunna skjuta
upp behovet av vård och iomsorg. Detta är betydelsefullt, både för individen och för samhället.”.
I skriften ges exempel på vad städer i Nordens länder gör för att skapa bra samhällen och städer att
åldras i. Här finns livsglädjechaufförer, seniorrestauranger och fritt inträde för äldre i swimmingpooler
och många andra exempel.
Läs gärna denna inspirerande skrift. Den kan beställas och/eller laddas ner på Nordens Välfärdscenters
hemsida http://www.nordicwelfare.org/sv/Publikationer/

AGE PLATFORM EUROPE – HUMAN RIGHTS MANIFESTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Äldre kvinnor och män har samma rättigheter som alla andra
Äldre människor ska ha lika rättigheter
Att respektera äldres rättigheter gynnar hela samhället
Nationerna måste sätta in åtgärder för att försäkra lika rättigheter under hela livstiden
Äldre ska vara i centrum för processer som påverkar deras liv
En FN-konvention kommer att hjälpa äldre att bidra, dra nytta av och med lika rättigheter
glädjas åt sina liv
7. Bindande åtaganden för mänskliga rättigheter måste också innebära regionalt, nationellt och
lokalt agerande
Detta manifest antogs i december 2016.
http://www.ageplatform.eu/sites/default/files/AGE%20Human%20rights%20Manifesto%20Dec2016.pdf

SKPFS NYA HANDLINGSPROGRAM
SKPF pensionärerna i Sverige har antagit ett nytt handlingsprogram. Här säger man att de viktigaste
problemområdena är
1. Jämställdheten – kvinnor har lägre pensioner än män.
2. Pensionssystemet – detta måste ses över!
3. Sjuk- och aktivitetsersättningen – personer med kroniska sjukdomar och usel ekonomi måste få
bättre villkor.
4. Boendesituationen för äldre
5. Äldreomsorgen och sjukvården – kvalitet, tillgänglighet och delaktighet måste förbättras.
6. Äldres trygghet och säkerhet – Fysisk och psykisk trygghet måste värnas.
7. Åldersdiskriminering – pensionärsråd är viktiga och ledamöter måste utbildas.
8. Äldres hälsa och välbefinnande – Mötesplatser bl.a. saknas på många håll.
SKPFs hemsida http://www.skpf.se/

SENIORHÅNDBOGEN
Varje år ger Faglige Seniorer ut en seniorhandbok, där äldre kan hitta information om pensioner, arv,
bostäder, etc. Årets upplaga har kommit och den kan läsas och beställas både i pappersform och på
Internet. Se hemsidan https://seniorhaandbogen.dk/

REDAN 1953
Redan år 1953 skrev en svensk riksorganisation för pensionärer (troligtvis dåvarande PRO – Sveriges
Pensionärers Riksorganisation) till Norsk forbund för trygdede og pensjonister (numera
Pensjonistforbundet) och frågade om det norska förbundet var intresserat av nordiskt samarbete. Se
faksimil från Pensjonisten nr 6 og 7, 1953. Tack Rune Bugge Persson för faksimilet.

PRO - INTERNATIONELL KONFERENS
PRO inbjuder tillsammans med Palmecentret och Arbetarnas bildningsförbund (ABF) in till internationell
konferens torsdag-fredag 5-6 april 2018 i Gysinge.
Konferensen ska öka kunskap och engagemang för internationella äldrefrågor. Deltagarna ska efter
konferensen veta mer om äldres sociala villkor i olika delar av världen. Vi ska veta mer om den
utveckling som sker, om aktörer och om de verktyg som finns för att bidra till bättre liv för äldre. Och vi
ska veta mer om vad pensioner och annan social välfärd innebär för såväl äldre som för länders stabilitet
och utveckling. Konferensen i Gysinge ska också visa nya möjligheter till aktivitet och engagemang.
NSKs medlemsorganisationer har fått inbjudan till konferensen. Anmälan kan ske till ewa.hedkvistpetersen@pro.se

KALENDARIUM – ÅR 2018
-

5-6 april – PROs internationella konferens i Gysinge
10-11 april – AGE Council i Bryssel
7-8 maj – NSKs årsmöte i Sverige
6-8 juni – AGE General Assembly i Bryssel
30 oktober-1 november – NSKs styrelsemöte och seminarium i Bornholm, Danmark
24-25 oktober – AGE Council i Bryssel

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









Faglige Seniorer – Danmark
Landsfelag Pensjónista – Färöarna
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry/Pensionstagarnas Centralförbund PCF – Finland
Landssamband eldri borgara, LEB – Island
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 ordförande 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 Jan Davidsen, Pensjonistforbundet 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.

