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STUDIERESA TILL EU I BRYSSEL 

NSK är medlem i AGE Platform Europe och här kallar vi oss NOPO. För att orientera oss i vad som händer 

i EU gjorde NSK en studieresa till Bryssel den 19-21 oktober. Här fick vi lyssna till AGE Platform Europe, 

EU-kommissionen, europaparlamentariker Ole Christensen, Sveriges Kommuner och landsting, 

Europeiska offentligt anställdas fackliga federation/EPSU samt norska LO.  

                             

                                                 

 

VAD GÖR AGE PLATFORM EUROPE? 

Anne-Sophie Parent är generalsekreterare i AGE Platform Europe. Hon berättade vid studiebesöket att 

AGE påverkar EU för äldres sak och är finansierat ungefär till hälften av EU-kommissionen och resten av 

EU-projekt.  

Idag finns en FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den kan i viss 

mån också gälla äldre. Men AGE arbetar nu tillsammans med andra organisationer i världen för att det 

ska antas en s.k. äldrekonvention i Förenta Nationerna (FN). 

AGE arbetar också med att EU ska anta ett anti-diskrimineringsdirektiv som omfattar alla samhällslivets 

områden. Idag blockeras direktivförslaget i EUs ministerråd och är på väg att försvagas och urvattnas. 

Exempel på områden som enl. AGE måste omfattas av direktivet är åldersgränser. Idag är det som 

exemple tillåtet för biluthyrare att åldersdiskriminera kunder. 



AGE följer också EU2020 och dess s.k. Semester Process, dvs. arbete för att förbättra ländernas 

makroekonomi, genom att bevaka t.ex. pensions- och sociala frågor. Dessuom arbetar AGE med att 

kräva minimipensioner som en social rättighet. 

Anne-Sophie Parent tackade också NSK för det viktiga uttalandet om flyktingsituationen i Europa, där vi 

uppmanar våra länder och medlemmar att ta emot flyktingarna på ett värdigt och humant sätt.                                                                                                               

VAD KAN EU GÖRA FÖR SINA ÄLDRE MEDBORGARE? 

Fritz von Nordheim Nielsen från EU-kommissionen gjorde en exposé över vad som händer i Europa idag 

och sade att förbundskansler Merkel nu använder EU för att lösa flyktingkrisen. Han betonade att det i 

EU nu sker en samverkan med den nationella nivån i frågan. 

von Nordheim Nielsen ville sedan vända på den inledande frågan och frågade: Vad kan EUs äldre 

medborgare göra för EU? Han sade att EUs främsta mekanism för att äldre medborgare ska kan påverka 

EU är organisationen AGE Platform Europé, som EU-kommissionen också stödjer. 

Finland har enligt von Nordheim Nielsen tidigt gjort stora insatser för äldre genom att på 

arbetsmarknaden introducera det forskningsbaserade konceptet Active Ageing/Aktivt åldrande. Under 

Sverigs ordförandeskap i EU år 2001 hade EU som mål om att öka antalet äldre på arbetsmarknaden.  I 

EUs finanspolitik år 2012 drev Sverige tre viktiga mål: 1. Minska statsskulderna, 2. Maximera 

sysselsättningen vilket ger tillväxt och som brukar benämnas arbetslinjen samt 3. Reformera 

pensionssystemen. Den stora filosofiska frågan blir enl. von Nordheim Nielsen följande: Vem ska betala 

för längre liv? 

I EUs s.k. Semester Process är två frågor viktiga för de ädre medborgarna: pensionerna och de sociala 

skyddssystemen. För att ge statistiska underlag, fakta  och lyfta fram goda exempel på området 

utarbetar EU-kommissionen rapporter, årliga Ageing Reports. 

 

                            

                           Möte i SKLs lokaler i Bryssel 

 



SOCIAL DUMPING ÄR ETT HOT MOT DEN NORDISKA VÄLFÄRDSMODELLEN 

Ole Christensen är dansk europaparlamentariker från norra Jylland. Han arbetar främst med 

arbetsmarknadsfrågor. Christensen  tog här upp frågan om social dumping, dvs. konkurrens med dåliga 

arbetsvillkor i EU som ett hot mot den nordiska modellen. Hans exempel är Ryan Air som aktivt 

lokaliserar sig där man kan erbjuda sämst villkor för personalen. 

Chrsitsiensen berättar att man i Danmark gärna ser anställda från andra länder, men att dessa måste ha 

danska villkor om de ska arbeta i Danmark. Detta måste EU acceptera. Så kan man värna goda 

arbetsvillkor och undvika ett ”race to the bottom”. 

 

Besök i Europaparlamentet – Henrik Werner Hansen, assistent till MEP Ole Christensen berättar 

KOMMUNERNAS OCH REGIONERNAS NÄRVARO I BRYSSEL 

Marcus Holmberg är samordnare på Sveriges kommuner och landstings (SKL) kontor i Bryssel. I samma 

korridor som SKL arbetar samtliga nordiska motsvarande organisationer. Holmberg tog ett nordiskt 

perspektiv och kunde berätta att de nordiska organisationerna är eniga om det som händer i EU har 

mycket stor påverkan på nordiska kommuner och landsting. SKL beräknar att i genomsnitt ca 60 % av de 

punkter som finns på kommunfullmäktiges dagordningar i Sverige påverkas.  

De områden som främst påverkas av EU i kommuner och regioner är: samhällsbyggnad och tillsyn samt 

kommuner och regioner som arbetsgivare och serviceproducent. 

De nordiska kommunerna och regionerna påverkar EU-systemet genom omvärldsbevakning, 
kommunikation och politikerstöd. Sverige, Danmark och Finland har ledamöter i EUs Regionkommitté, 
som är ett rådgivande organ i lagstiftningsfrågor till EU-kommissionen, Ministerrådet och 
Europaparlamentet. 
 



För att belysa påverkansarbetet i EU-systemet säger danska KL säger att man i ”Köbenhavn är en stor 
fisk i en liten sjö och i Bruxelles en liten fisk i en stor sjö”. Man betonar också nätverksarbetet. 
 
De frågor som för kommunerna nu är aktuella i EU är exempelvis: Den digitala inre marknaden, ett 
rimligt och balanserat frihandelsavtal med USA, en ny och balanserad europeisk migrationspolitik, 
utsatta EU-medborgare, översyn av arbetstidsdirektivet och EU:s urbana agenda. 
 
 

 Marcus Holmberg föreläser 

DE OFFENTLIGT SERVICEANSTÄLLDA I EU 

Mathias Maucher från European Federation of Public Service Unions (EPSU) representerar offentligt 

anställd servicepersonal i hela Europa, men även i Centralasien. 

- Viktiga frågor i EU nu är patientrörlighetsdirektivet, bemanning (enough staff for treatment and 

care) samt att konsumenternas rättigheter ska säkras genom finansieringssystem och inte genom 

marknaden, sade Maucher. 

Maucher redogjorde för EPSUs prioriterade frågor 

 Investeringar i offentliga tjänster och infrastruktur 

 Solidaritet och allas rätt till hälsa, vatten etc. 

 Arbetstagarnas rättigheter 

 Progressiva skatter 

 Ingen ytterligare liberalisering av offentliga tjänster 

 Klimatfrågan  

 

 

 

 

 

 

 



VIKTIGA DATUM 

2015 

19-20 november – AGE General Assembly i Bryssel 

2016 

17-18 mars – AGE Council i Bryssel 

9-11 maj – NSKs årsmöte i Keflavik 

6-7 oktober – AGE Council i Bryssel 

18-20 oktober – NSK-möte och seminarium i Sverige 

17-18 november – AGE General Assembly i Bryssel 

 

NORDISKA SAMARBETSKOMMITTÉN…. 

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

Faglige Seniorer – Danmark, Landsfelag Pensjónista – Färöarna, Landssamband eldri borgara – Island, 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry/Pensionstagarnas Centralförbund PCF – Finland, Pensjonistforbundet 

– Norge, Eläkeläiset ry - Pensionärerna rf – Finland, Svenska KommulalPensionärernas Förbund – Sverige 

samt PRO Pensionärernas Riksorganisation – Sverige. 

NSK:s medlemsorganisationer arbetar för den nordiska välfärdsmodellen. Styrelsen för NSK leds av 

Christina Tallberg, PRO. 

NSK är också medlem AGE Platform Europé med ca 165 medlemsorganisationer. I AGE kallas NSK  för 

The Nordic Older People´s Organisation (NOPO). 

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. 
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