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Det går neråt och det går uppåt i livet

Deltagare på höstmötet i Virdois

Slå vakt om välfärden
PCF:s svenska distrikt har stora
förväntningar på den aktuella
social- och hälsovårdsreformen.
Då reformen startade var utgångspunkten att vården ska
vara lättillgänglig för alla var man
än bor. Det bör vara raka rör i
samspelet mellan specialsjuk
vården, hälsovården och socialvården – varken prestige- eller
andra skäl bör få hindra någon
från att snabbt få adekvat vård.
Man ska inte bollas från lucka till
lucka. Möjligheten att få vård ska
heller inte vara beroende av den
personliga ekonomin. Detta villkor skulle inte uppfyllas om man
likt regeringen Sipilä hade bolagiserat vården och gett fritt spelrum för nolltaxerande multi
nationella vårdbolag.
Trots allt är det fortfarande
en öppen fråga hur dessa prin
ciper kommer att tolkas och til�lämpas inom de nya välfärdsområdena. På högerhåll gör man
ingen hemlighet av sin vilja att
göra vården till ett geschäft för
det privata vinstintresset. Därför
är det kommande valet av fullmäktige i välfärdsområdena så
viktigt.

Pensionärernas välmående
hotas i dag också från andra håll.
Pensionärsfattigdomen är en
realitet för många i dagens Finland. Höga boendekostnader,
stigande livsmedelskostnader
och dyra mediciner gör det
dagliga livet svårt för många.
För dem som bor i glesbygden
är en bristfälligt fungerande kollektivtrafik ett stort problem och
i urbana miljöer är det inte alltid
så tryggt att röra sig för äldre
personer.
Dessa hot måste avvärjas
med beslutsamma åtgärder från
samhällets sida. De planerade
höjningarna av minimipensionerna bör fortsätta. En eventuell
momshöjning får inte leda till
höjning av priserna på baslivsmedel. Viktigt är också att den
nyinstiftade äldreombuds
mannainstitutionen får tillräck
liga resurser och att de kommunala äldreråden och välfärdsområdenas äldreråd får ett reellt inflytande.
Uttalande från PCF:s svenska
distrikts höstmöte

Trots att Riitta Prusti slutat
skolan redan efter femte
klassen i läroverk fick hon
en gedigen utbildning via
sina fackliga engagemang.
Många kortkurser för fack
ligt aktiva och den flera
månader långa förtroende
mannautbildningen i TOC
institutet gav en bättre
insyn i samhälleliga frågor
än någonsin den skolutbild
ning jag gick miste om säger
Riitta.

◗

Riitta valdes till TOC:s ord
förande, som första kvinna
i en facklig centralorganisa
tion, i maj år 1992, med redan
på hösten samma år gick
centralförbundet i konkurs –
investeringarna visade sig
vara för riskfyllda, såsom
hände med många investe
ringar vid denna period.
Som nyvald ordförande
kände Riitta att allt inte stod
rätt till men till frågorna hon
ställde fick hon som svar att
allt är i sin ordning. Konkur
sen blev en chockartad upp
levelse. Riitta och över 40
andra anställda förlorade
sina jobb och blev arbets
lösa.
Tiden efter konkursen var
hemsk och jag var djupt de
primerad, såsom jag förstår
att många arbetslösa också
känner det. Det räckte länge
innan jag kom över det.
Men det går ner och det
går upp. År 1995 valdes Riitta
in i riksdagen från Nylands
valdistrikt. Hon verkade där i

Svenska distriktet mottar första
priset i motionskampanjen.

Vi deltar i klimat talkot
Pensionstagarnas centralförbunds kongress gick av stapeln i Åbo i
början av november. Även svenska distriktet var där. Våra representanter deltog i utskottsarbetet som bland annat resulterade i att vi
fick följande tillägg med i uttalandet från kongressen:
”Kampen mot klimatförändringarna är inte enbart de ungas ansvar.
Konsekvenserna av klimatförändringarna, på gott och ont, gäller i lika
hög grad äldre människors livsmiljö. Vi pensionärer gör allt vi kan för
att motarbeta en hotande klimatförändring.
Konkret kan vi bland annat satsa på gemensamt boende, åter
vinning, återanvändning och energieffektiva bostäder”.

två perioder, det arbetet var
något helt annat än vad jag
blivit van vid inom facket –
men givande och utmanande
var det säger Riitta.
Också i riksdagen var
kunskapen och intresset för
det svenska språket viktigt.
En tid var även Anders Björk
löf min riksdagsassistent.
Speciellt det nordiska samar
betet intresserade. Riitta var
medlem i Nordiska Rådet och
tog aktivt del i arbetet.
Ett minne från den tiden
vill Riitta gärna berätta.
I samband med Nordiska
Rådets sessioner var det
brukligt att NR presidiet åt
lunch med landets statsöver
huvud och en gång då sessio
nen hölls i Köpenhamn var
det lunch med drottning
Margrethe.
– Enligt protokollet är det
hennes majestät som först
skall öppna konversationen
vid bordet, men ingenting
hände och jag tyckte att det
blev pinsamt så jag frågade

drottningen hur det var med
barnbarnen och berättade
att även jag hade barnbarn,
så fick vi i gång ett livligt ut
byte – skrattar Riitta.
I riksdagen var Riitta med
lem av grundlagsutskottet
vars arbete hon uppskattade
högt. Utomordentliga exper
ter hördes, som inte alla var
av samma åsikt, men som
gjorde arbetet intressant.
Av motioner Riitta skrivit och
som lett till resultat vill hon
nämna bland annat möjlig
heten till dubbelt medborgar
skap samt förbättring av
arbetslöshetsskyddet.
Riitta ställde inte upp i
valet 2003 och började då sin
bana som pensionär. Tiden
fördriver hon med att läsa,
gå på möten och umgås med
barn och barnbarn. På sena
re tid har hon valt att fira
vintern i solens värme på
Gran Canaria tillsammans
med gamla och nya vänner.

har de äldre drabbats sär
skilt hårt av isolering.
I de länder som deltog har
individens socioekonomiska
ställning betydelse för möj
ligheterna att erhålla god
sjukvård och äldreomsorg.
Rehabilitering och förebyg
gande insatser får otillräckli
ga resurser. Informella och
frivilliga omsorgsinsatser be
höver mer stöd, inte minst
mot bakgrund av de allt stör
re kraven på hjälp i hemmen.
Olika former av våld mot
äldre, är fortfarande för lågt
beräknat. Ofta törs inte de
drabbade anmäla händelserna

för att de är beroende av
dem som utför våldet och de
får inte tillräckligt stöd. Det
behövs nätverk för våldets
offer. Barometern visar också
att äldre ofta är utsatta för
olika former av diskrimine
ring. Särskilt utsatta är äldre
romer och äldre HBTQ perso
ner. Även om uppgifter från
de länder som deltog i AGE
åldersbarometer, inte direkt
kan tillämpas på våra nordis
ka länder, bör vi räkna med
att liknande förhållande finns
även hos oss.

Marianne Laxén

AG E B A R O M E T E R
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Distriktets representanter på
kongressen

Riitta på utecafé i värmen

Varje år sammanställer
vårt europeiska sam
arbetsorgan AGE Platform
Europe en åldersbarometer,
som speglar hur situationen
ser ut för äldre personer i
länder inom EU. Barometern
skulle kunna sammanfattas
enligt följande: diskrimine
ring, utstötning, ensamhet,
digitala klyftor, våldsutsatta
äldre. Pandemin har spridit
ljus över frågor som redan ti
digare har uppmärksammats
för äldre personer. Vad som
hänt är att problemen har
förvärrats i många länder.
Barometern omfattar nio
länder – Belgien, Cypern
Tjeckien, Frankrike, Tysk
land, Grekland, Portugal,
Spanien och Slovenien.
Åldersbarometern för 2020
innehåller viktig information
för att bättre förstå hur
Covid-19 har förvärrat den
mycket svåra situation som
många äldre i EU upplevde
redan innan viruset drabba
de länderna. Rapporter från
de länder som deltagit visar
tydligt och klart att tillgång
till internet, användningen av
sociala media, enskildas eko
nomiska situation och närva
ron av familj och släkt, avgör
enskilda äldres sociala situa
tion. På grund av pandemin
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