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Gemensam samvaron viktig för Ekenäs pensionstagare
Vädergudarna såg till att Pensions
tagarnas sommarträff på Café
Gamla Stan i juli blev lyckad.
Regnet höll upp innan träffen men
började igen en stund efter. Det
har blivit något av en tradition att
medlemmarna träffas mellan våroch höstterminen och avnjuter
kaffe och jordgubbstårta på café.
Möjligheten att få träffas också
under sommarpausen är mycket
uppskattad.

E
Dimitri Qvintus vill se en budget
som underlättar vardagen

F

inlands svenska socialdemokraters ordförande Dimitri Qvintus
anser att regeringen i sin statsbudget för nästa år bör ta till
krafttag för att motverka ökande kostnader och inflationen.
– Situationen skapar oro i människors vardag. Höga energipriser,
ökade priser i matbutikerna samt höga kostnader för bränsle gör att allt
fler finländare tvingas dra åt svångremmen. I nuläget är det viktigt att
regeringen ekonomiskt stöder de finländare som har det svårast att
klara av vardagen. Budgeten bör underlätta vardagen, säger Qvintus.
Qvintus lyfter fram att avgifter i småbarnspedagogiken bör sänkas.
Genom att höja inkomstgränserna för avgifterna sänks avgifterna
framför allt för familjer med låg- och medelinkomster.
– Jag förstår familjernas oro till hundra procent. Sänkta avgifter i
småbarnspedagogiken innebär lättnader för de familjer som allra mest
känt av de ökade kostnaderna. Den här åtgärden är också bättre för
statsfinanserna än till exempel generella skattesänkningar, som i värsta
fall kunde göra inflationen ännu värre. Det vill ingen, konstaterar
Qvintus.
Qvintus säger att han vill stöda köpkraften genom att sänka
inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare samt att höja
pensionsinkomstavdraget.
– Regeringen har från och med 1.8 höjt en hel del sociala bidrag,
en välkommen åtgärd. Det räcker dock inte, utan mera åtgärder
behövs. Enligt mig är två effektiva sätt att sänka inkomstskatten för lågoch medelinkomsttagare samt att stöda pensionärer genom att höja
pensionsinkomstavdraget, säger Qvintus.
Vidare anser Qvintus att den temporära höjningen för år 2022
gällande maximibeloppet, dvs 8 400 euro, för resekostnadsavdraget
mellan bostaden och arbetsplatsen bör vara i kraft också nästa år.
– Det här skulle vara livsviktigt för många. Bilen är en förutsättning
för många, speciellt på landsbygden, för att ta sig till sin arbetsplats.
Det ska löna sig att ta emot jobb även utanför den egna kommunen,
säger Qvintus.
FSD, Bild: Simon Bergman

Hurra. Vi vann igen!
Fjärde året i följd vann svenska distriktet PCF:s motionskampanj
före Lappland och Norra Karelen. Efter några kanske lite lugnare
år ökade nu deltagandet i kampanjen. Det kan tänkas att
medlemmarna i PCF har blivit mer aktiva för att ta hand om sitt
välbefinnande genom självständig träning på grund av pausen i
gemensamma aktiviteter. Allt som allt deltog nu 6902 personer
från 181 PCF-föreningar. Förra året var deltagarnas antal 5742 från
164 föreningar
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kenäs pensionstagares
verksamhet under våren
har varit livlig och de oli
ka tillfällena välbesökta. Verk
samheten inleddes den 10.1.
med en gemensam lunch på
restaurant Harolds. Därefter
har vi mötts varannan måndag

med olika program. Bland fle
ra intressanta anföranden bör
nämnas Magnus Cederlöfs
redogörelse om Ekenäs gamla
gator, Tina Hultgrens över
sikt över människans syn samt
Ralf Fribergs analys om den
aktuella situationen i Europa,
med Rysslands anfall av Ukrai
na. Friberg analyserade frågan
både ur mänsklig, politisk och
ekonomisk synvinkel. Besöket
hos Nalle Lindqvist och Skog
böle museum väckte många
gamla minnen till liv.
I maj var det Ekenäs pen
sionstagares tur att stå värd för
den traditionella träffen med
Karisnejdens Pensionstagare.
Den här gången träffades man
på restaurant Krook. Hemliga
resan arrangerades av Ekenäs
nejdens Invalider, med del

Ekenäs pensionstagare på sitt traditionella sommarkaffe.

tagare också från pensions
tagarna. I föreningens årliga
program har, utöver det ovan
nämnda, ingått bl.a. fråge
sport, musik, bingo och övrig
underhålling.
Föreningen har deltagit i
den nationella motions
kampanjen arrangerad av
Pensionstagarnas Centralför
bund. För fjärde gången i rad
avgick förbundets Svenska di
strikt med segern. Föreningen
deltog också i Svenska distrik
tets vårmöte och seminarium
på förbundets semestercenter
Rajaniemi i Virdois. Under se
minariet berördes bl.a. organi
seringen av de nya välfärdsom
rådena, den sociala sektorn in
om välfärdsområdet samt soli
dariteten över åldersgränserna
i kampen mot klimatkrisen.
Samtliga föreläsare uppträdde
via nätet, men det dämpade
inte diskussionen mellan
publiken och föreläsarna.
Ekenäs pensionstagare inle
der höstterminen i september
med sedvanlig lunch. Styrel
sen planerar som bäst höstens
program och utlovar intressan
ta föreläsningar och föreläsare
utan att för den skull glömma
betydelsen av gemensam sam
varo och att kunna träffa sina
vänner.
Rauno Kousa

AGE General Assembly i juni

A

ssembly är AGE årsmöte,
dagordningen omfattar ekonomisk redovisning, revisionsrapport, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Det
kan vara värt att nämna att AGE
måste följa belgiska lagar vad gäller stadgar och ekonomisk redovisning. Det är inga stora avvikelser från våra mer än i vissa detaljer. Föreningslivet är mer reglerat i
Belgien än det är i våra nordiska
länder. Ekonomin för AGE är förhållandevis god. Till en del sammanhänger det med pandemin,
med färre fysiska möten.
Organisationen har ökat sitt
medlemsantal, vilket naturligtvis
är positivt. Med fler medlemmar
blir AGE starkare i sitt påverkansarbete. Det negativa är väl att de

nya organisationerna är s.k.
”för”organisationer. Deras uppgift är att verka för äldre utan att
vara organisationer av äldre. Enligt stadgarna ska dock äldreorganisationerna utgöra majoritet vid
omröstningar. Grunden för AGE
ändras således inte av medlemsutvecklingen men diskussionsämnena kan ju påverkas och därmed
också olika enskilda ställnings
taganden.
En viktig fråga för AGE är
kampen för en äldrekonvention
och äldres rättigheter. Under årsmötet fokuserades mycket på detta arbete. AGE framhåller särskilt
Madrid International Plan for
Action on Ageing, MIPAA. Den
kan kort beskrivas som en omfattande lista av överenskommelser

för medlemmarna i FN. Planen
antogs 2002 i Madrid. Det har
hållits ett möte om MIPAA den i
juni i Rom och AGE har aktivt försöka påverka de europeiska regeringsrepresentanterna, vad gäller
behovet av en äldrekonvention.
Christina Tallberg ordförande
för NSK lämnade sitt arbete som
ledamot AGE Council och Ebbe
Johansen, president för AGE,
tackade henne för det engagemang hon visat för AGE. Christina
har särskilt lyft fram behovet av
ett generationsövergripande arbete när det gäller klimatet och frågan om livslångt lärande med utgångspunkt i vår nordiska folkbildningstradition.
NSK Nyhetsbrev

Å S A L I N D E S TA M N Y O R D F Ö R A N D E F Ö R P R O
– Jag är mycket stolt över för
troendet att få leda en av Sveriges
största folkrörelser. PRO är en
stark röst i samhällsdebatten och
den största sociala mötesplatsen
för pensionärer i Sverige, säger
Åsa Lindestam, nyvald ordförande
i PRO.
PRO har under de senaste
åren bland annat arbetat för att
höja den allmänna pensionen och
skapa ett pensionssystem som
möjliggör att alla ska kunna leva
på sin pension. Också äldreomsorgen och frågor som hör
ihop med covidpandemin har
varit centrala.
– Just nu är pensionsfrågan i
den absoluta politiska hetluften
och politikerna diskuterar hur
pensionerna ska kunna höjas.

Jag vill gärna tror att PRO att har
bidragit till detta, och jag kan lova
att vi ska göra allt vi kan för att
höja den allmänna pensionen,
säger Åsa Lindestam.
Åsa Lindestam är 66 år,
nybliven pensionär och avgående
förste vice talman i riksdagen.
Hon representerar PRO Gävleborg och har suttit i riksdagen för
socialdemokraterna i 20 år. Innan
dess var Åsa Lindestam verksam
inom skolan, bland annat som
rektor.
– En mycket viktig fråga för
PRO är hur vi ska kunna växa och
förbli Sveriges största och mest
aktiva pensionärsorganisation
och hur vi ska kunna rekrytera fler
yngre medlemmar. Det är en utmaning som jag ser fram emot att

ta mig an direkt, säger Åsa
Lindestam.
Åsa Lindestam efterträder
Christina Tallberg som lämnar sitt
uppdrag efter sju år.

PRO:s nya ordförande Åsa Lindestam.
Foto: Anneli Nygårds.

