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EETU rf är en intressebevaknings
handske med sex fingrar

I

Finland har vi flera pensiontagarorganisationer. Ofta ställs
frågan om det inte vore bättre om vi pensionärer hade enbart en, stark organisation?
Pensionstagarförbundens intresseorganisation EETU rf har
forskat i den här frågan i På tröskeln till morgondagen-undersökningen (målgrupp 55 – 84-åringar). En knapp majoritet ansåg att flera pensionstagarorganisationer är en bra sak, eftersom pensionstagarnas behov är så olika. Undersökningen får
en fortsättning i år har antalet organisationer kommer upp
även denna gång.
EETU rf som består av sex rikstäckande pensionstagarförbund grundades år 2006 som en verksamhetsorganisation för
intressebevakningen bland pensionstagarna. Dit hör Pensionsförbundet, Pensionärerna rf, Pensionstagarnas centralförbund
EKL, Nationella seniorförbundet, Kristliga pensionärsförbundet
och Svenska pensionärsförbundet.
EETU:s medlemsorganisationer har sina politiska rötter,
men idag meddelar de alla att de är partipolitiskt obundna och
att de inte bedriver partipolitik utan pensionspolitik. EETU:s
medlemsorganisationer har sammantaget cirka 250.000
personmedlemmar. Medlemsorganisationerna gör ett mycket
värdefullt arbete I kommunerna och välfärdsområdena.
EETU:s förvaltning är lätt: organisationen har inget kontor
och ingen personal. Dess verksamhet koncentreras till styrelsen, som består av medlemsorganisationernas ordföranden
och verksamhetsledare. Ordförandeskapet roteras årligen bland
organisationerna. I år innehar EKL ordförandeskapet och nästa
år går det över till Pensionsförbundet.
Ordförandeorganisationen ansvarar för kontorsrutiner och
kommunikation samt för beredningen av utlåtanden och ställningstaganden. I EETU:s beslutsfattande utgår vi från principen
om enhällighet, med andra ord förutsätter ett ställningstagande
från EETU att alla medlemsorganisationer har godkänt det.
EETU bedriver intressebevakning och lobbyverksamhet.
Organisationen ger utlåtanden , publicerar ställningstaganden
och håller kontakt med centrala besluts- och påverkanskretsar,
som exempelvis riksdagen, regeringen, social- och hälsovårdsministeriet, Pensionsskyddscentralen, FPA, SOSTE Finlands
social och hälsa rf, Tela och arbetsmarknadsorganisationerna
samt pensionsförsäkringsbolaget Varma.
EETU:s samhälleliga mål är bland annat:
• Att bekämpa pensionärsfattigdomen,
• Tillräckliga och kvalitativa social- och hälsovårdstjänster,
• Öka seniorerna delaktighet och demokratiska
påverkningsmöjligheter,
• Svara på de digitala utmaningarna,
• Ett seniorvänligt samhälle och en seniorvänlig livsmiljö
År 2022 koncentrerar sig EETU i sin verksamhet på att trygga
seniorernas påverkningsmöjligheter i de kommande välfärdsområdena.
En annan viktig fråga är att trygga ramarna för frivilligarbetet. Det bör också i framtiden finnas möjligheter för det frivilligarbete som de aktiva utför. Ingen lever enbart på ett tack, och
frivilligarbetet kan inte utföras utan verksamhetsstöd och avgiftsfria lokaliteter.
Temat för pensionärsparlamentet i höst på Kommunernas
hus i Helsingfors är pensionärsfattigdomen och bekämpningen
av den. Årt mål är att vi I Finland uppgör ett åtgärdsprogram
med hjälp av vilket vi utrotar pensionärsfattigdomen.
Pensionstagarnas ställning med små pensioner bör granskas som helhet och vi måste finna effektiva åtgärder för att
förbättra deras situation. Medtanke på utkomsten är även
tjänsterna kritiska,deras tillgång och tillgänglighet samt prisoch avgiftsnivå.
EETU:s enighet övervakar och påverkar.

