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CHRISTINA TALLBERG I STYRELSEN FÖR AGE PLATFORM EUROPE 

NSKs ordförande Christina Tallberg kommer att fortsätta i AGE Council/styrelse. Rune Bugge Persson 

kommer också att fortsätta som hennes ersättare. 

HUR MYCKET SKA EU-KOMMISSIONEN FINANSIERA OCH STYRA AGE PLATFORM 

EUROPE? 

Hur kan Europas pensionärer få bäst genomslag i EU? Ska AGE mer betona sin roll som en 

intresseorganisation för Europas äldre? Ska AGE Platform Europe verkligen styras av EU-kommissionen? 

Hur ska AGE finansieras?     

Detta var frågor som diskuterades på AGE General Assembly/årsmöte i Bryssel i november. Det var 

främst fransmän och italienare som tagit upp debatten. De vill att AGE främst ska ägna sig åt att 

bekämpa sociala oträttvisor som möter äldre i Europa, t.ex. fattigdom och dåliga bostäder.  

Idag är 60 % av AGE-budgeten s.k. policyarbete för att påverka Europas regeringar, Parlamentet  och EU-

kommissionen när de lagstiftar och samverkar. Nästan all denna policyverksamhet finansieras av EU-

kommissionen, men då ställer också kommissionen krav på AGE att ägna sig åt i huvudsak anti-

diskriminering och mänskliga rättigheter. (Resten av AGE verksamhet är sökta projekt som till 100 % 

finansieras av EU.) Den krirtiska frågan blir då om AGE ska ta emot pengar från Kommissionen, men 

samtidigt låta sig styras i ämnesval. 

Ett problem för AGE är att medlemsorgansiationerna är fattiga och inte vill höja medlemsavgifterna till 

den nivå som krävs för att AGE kan bli helt fristående. Detta gör att EU-kommissionens pengar blir 

viktiga för att över huvud taget kunna driva en professionell verksamhet. 

Det beslutades på mötet att tillsätta en grupp med frivilliga som 2016 ska komma med förslag om vad 

som kan förändras i AGE verksamhet. Fortsättning följer alltså. Det beslutades också – efter flera års 

diskussioner – att höja medlemsavgifterna med 5 %.      

ÖKAD OJÄMLIKHET I EU OCH MELLAN ÄLDRE - AGE KRÄVER 

I ett uttalande från General Assembly ställer AGE krav på EU och medlemsländerna. AGE betonar att 

 Ojämlikheten i EU ökar och att äldre människor drabbas hårt. Medlemsländerna satsar inte på 

offentliga tjänster, vilket leder till ökad press på äldre och deras familjer. Detta sätter i sin tur 

ljuset på de ojämlika pensionerna i många länder 



 Ojämlikheten mellan äldre ökar. Koncentrationen av fattigdom till äldre kvinnor, hyresgäster, 

migranter, dementa och funktionshindrade i Europa skärpas då strukturell diskriminering sker 

 Äldre människor är en resurs med stora kunskaper och erfarenheter som kan användas för 

Europas ekonomiska tillväxt (s.k. silverekonomin) 

 Man oroar sig för den unga generationens situation med arbetslöshet och bristande möjlighet 

till deltagande i samhället 

 Visionen är ett inkluderande samhälle där lika rättigheter och ekonomisk rättvisa är basen och 

gäller inom och mellan generationerna 

I uttalandet kräver AGE bland annat 

 Åtgärder för att – främst kvinnor – som gör uppehåll i förvärvsarbete för att ta hand om 

anhöriga barn och gamla garanteras skäliga egna pensioner, bidrag, utbildning och utrustning. 

För detta krävs ett EU-direktiv 

 Förebyggande åtgärder för att motverka våld mot äldre 

 Försäkringar om att äldre människor kan påverka hur FN:s konvention för funktionshindrade 

genomförs nationellt 

 Att äldre i flyktingläger uppmärksammas i EU:s biståndspolitik samt att även äldre som nu 

kommer till Europa som flyktingar möts på ett värdigt sätt. (Detta krav har NSK drivit) 

 

BALANS I ARBETSLIVET – ÄVEN FÖR KVINNOR 

Europeiska kommissionen har lanserat ett offentligt samråd om hur man kan förbättra balansen mellan 

arbete och privatliv och minska hindren för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och därigenom 

bidra till sysselsättningsöverordnade målet för Europa 2020-strategin. 

EU-kommissionen vill 

 ta itu med låga kvinnors deltagande på arbetsmarknaden genom att förbättra EU: s nuvarande 

rättsliga och politiska ram 

 skapa bättre balans mellan vårdande och professionellt ansvar för arbetande föräldrar och 

personer med anhöriga 

 bättre fördelning av omsorgsansvar mellan kvinnor och män 

 stärka jämställdheten 

Samrådsdokumentet visar de största utmaningarna för balans i livet för föräldrar och personer med 

omsorgsansvar och man bjuder in allmänheten att lämna synpunkter på utmaningar och möjliga 

politiska åtgärder på EU-nivå. Sådana åtgärder skulle kunna omfatta policy vägledning, utbyte av god 

praxis mellan medlemsstaterna och berörda parter, ökad övervakning av den medlemsländernas 

åtgärder, ekonomiskt stöd från EU. Online-samrådet kommer att vara öppen fram till den 17 februari 

2016. Länk. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2388&furtherNews=yes 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2388&furtherNews=yes


HANDBOK FÖR ÄLDRES RÄTTIGHETER PÅ INTERNET 

AGE har skapat en handbok för äldre på Internet. Med denna handbok vill AGE fira FNs äldredag och ge 

äldre personer möjlighet att uttrycka sina farhågor och förväntningar och driva en positiv förändring. 

Denna Self Advocacy Handbook, sätter värde på äldre personer som experter inom sitt eget liv och 

innehåller praktisk information om hur de kan engagera sig i internationella och europeiska  

politikområden. 

- Vi hoppas att denna handbok kommer att bidra till en konstruktiv dialog mellan äldre och 

politiker och se till att de mänskliga rättigheterna stödjer åldrande på alla nivåer, betonar Anne-

Sophie Parent, generalsekreterare för AGE Platform Europe. 

Handboken finns här: http://publications.age-platform.eu/ 

 

SILVEREKONOMI – VAD ÄR DET? 

EU-kommissionen har antagit en Strategi för silverekonomin. Bakgrunden är att en viktig utmaning för 

Europa är dess åldrande befolkning. Det är en stor samhällsutmaning (offentliga budgetar, arbetskraft, 

konkurrenskraft och livskvalitet) men också en stor möjlighet för nya arbetstillfällen och tillväxt, enligt 

EU-kommissionen.  

Den s.k. Silverekonomin beräknas omfatta nya marknadsmöjligheter till följd av offentliga och 

konsumenternas utgifter i samband med de växande rättigheter, behov och krav befolkningen över 50 

år ställer. 

För att möta den åldrande befolkningen behöver EU arbeta brett inom EU-kommissionen. Man vill 

arbeta med e-hälsa, ett aktivt och hälsosamt åldrande, senior turism och åldersvänliga bostäder. 

Länk: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-

ageing&pg=silvereconomy 

 

VIKTIGA DATUM 2016 

- 7-8/4 (nya datum) – 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 

http://publications.age-platform.eu/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=silvereconomy
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=silvereconomy


GLEÐILIG JÓL OG GOTT NÝGGJÁR! 

Glædelig jul og Godt Nytår! 

Hyvää Joulua or Hauskaa Joulua - Onnellista uutta vuotta! 

God jul og Godt Nyttår! 

Gleðileg Jól og Farsælt Komandi ár! 

God Jul och Gott Nytt År! 
 

                                                   
                                                 Hägnans julmarknad i Gammelstad, Luleå 

 

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 

 PRO Pensionärernas Riksorganisation – Sverige 

NSK:s medlemsorganisationer arbetar till försvar för den nordiska välfärdsmodellen. Styrelsen för NSK 

leds av Christina Tallberg, PRO. 

NSK är också medlem AGE Platform Europe med ca 145 medlemsorganisationer. I AGE kallas NSK  för 

The Nordic Older People´s Organisation (NOPO). Christina är ledamot av AGE Council/styrelse och Rune 

Bugge Persson 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. 

mailto:ewa.hedkvist-petersen@pro.se

