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Förbundet hade inför valet år 2015 godkänt målsättningar för 
att förbättra den ekonomiska situationen för pensionstagare 
med låga inkomster. Bland annat krävde man en rejäl nivåhöj-
ning av folkpensionen samt att även arbetspensionernas 
köpkraft borde tryggas. Man uttalade sig även för att lönebe-
toningen bör höjas vid indexgranskningarna av arbetspensio-
nerna. Ett alternativ som föreslogs var att man utreder en 
ändring av indexsystemet så, att det skulle gynna dem som får 
låg eller medelstor pension.

När det gäller beskattningen konstaterade man att en höjning 
av de indirekta skatterna främst drabbar låginkomsttagarna. 
Man uttalade sig för att de kommande förändringarna av 
inkomstskatten inte får höja pensionärernas beskattning i 
förhållande till beskattningen av löneinkomster. 

Eventuella höjningar av indirekta skatter borde gottgöras för 
dem som får en liten eller medelstor pension. De låga pensio-
nerna borde även i framtiden förbli obeskattade. Den nedre 
gränsen för skattefri pension borde höjas genom att höja på 
grundinkomstavdraget samt pensionsinkomstavdraget både 
vid kommunal och statsbeskattningen. Beskattningen av 
pensionsinkomster får inte på någon inkomstnivå vara 
strängare än beskattningen av löneinkomster. Förbundet 
föreslog även att man för att minska på fattigdomen bland 
pensionärerna antar ett åtgärdsprogram för att höja nivån på 
folkpensionerna.

Detta var några av de punkter PCF hade som målsättning. 
Situationen idag för pensionstagarna har tyvärr inte förbättras 
genom åtgärder av den sittande regeringen. Tvärtom, situatio-
nen för många pensionstagare med låga inkomster har 
förvärrats i och med en massa höjningar av social- och hälso-
vårdsavgifter samt höjning av andra utgifter för pensionärerna.

Regeringen Sipilä har blivit kritiserad för att inte göra konsek-
vensbedömningar av sina förslag. Jag antar att regeringen 
undvikit dessa därför att de skulle visa på att inkomstskillna-
derna i samhället (mellan rika och fattiga samt mellan kvinnor 
och män) ökar i och med dess politik. 

Regeringen Sipilä utgår ifrån att landet räddas genom att ta 
från de fattiga. Den har slagit dövörat till, till många konstrukti-
va förslag som skulle innebära en mer solidarisk politik. Den 
här svältkuren måste vi leva med i alla fall en liten tid till. Klarar 
vi det? Klarar landet det?
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I ett uttalande från årsmötet (Gene-
ral Assembly) ställer AGE* krav på EU 
och medlemsländerna. AGE betonar 
att
• Ojämlikheten i EU ökar och att äld-
re människor drabbas hårt. Med-
lemsländerna satsar inte på 
offentliga tjänster, vilket leder till 
ökad press på äldre och deras famil-
jer. Detta sätter i sin tur ljuset på de 
ojämlika pensionerna i många län-
der 
• Ojämlikheten mellan äldre ökar. 
Koncentrationen av fattigdom till 
äldre kvinnor, hyresgäster, migranter, 
dementa och funktionshindrade i 
Europa skärpas då strukturell diskri-
minering sker 
• Äldre människor är en resurs med 
stora kunskaper och erfarenheter 

Krav för att minska ojämlikheten mellan äldre i EU
som kan användas för Europas eko-
nomiska tillväxt (s.k. silverekonomi) 
• Man oroar sig för den unga genera-
tionens situation med arbetslöshet 
och bristande möjlighet till delta-
gande i samhället 
• Visionen är ett inkluderande sam-
hälle där lika rättigheter och ekono-
misk 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 pen-
sioner, bidrag, utbildning och utrust-
ning. 

För detta krävs ett EU-direktiv 
• Förebyggande åtgärder för att mot-
verka våld mot äldre 
• Försäkringar om att äldre människ-
or kan påverka hur FN:s konvention 
för funktionshindrade genomförs na-
tionellt 
• Att äldre i flyktingläger uppmärk-
sammas i EU:s biståndspolitik samt 
att även äldre som nu kommer till 
Europa som flyktingar möts på ett 
värdigt sätt. (Detta krav har NSK dri-
vit).

Fyra timmar varje dag tänk-
te jag arbeta med ett skrivpro-
jekt om demens. Skakande avs-
löjanden om den finländska 
social- och hälsovården, om 
likgiltigheten för individen och 
övergrepp.

Tio till två kunde vara la-
gom och sedan ledigt – strand-
liv, vänliv, tavernaliv, grekiska 
studieliv! Höga ambitioner.

Medan jag vistades i min sk-
rivarbubbla hade världen om-
kring mig förändrats. Plötsligt 
fanns små tält överallt, eller 
bara kartongbitar på gatan. 
Människor sov, åt, skötte barn 
och åldringar utomhus. Och 
natt efter natt vällde flyktingar 
in i tusental.

Ön Kos blev som ett jätte-
läger, ett sådant du ser i tv-ny-
heterna med berättelser om 
flyktingar som sover under 
plastskynken i tusental.

De bodde i staden Kos och 
stod och väntade tålmodigt i 
dygn utanför polisstationen 
för att få papper på sin flyk-
tingstatus, papper på att få re-
sa vidare mot Tyskland och 
Sverige. Några fick vänta i tre-
fyra veckor, andra hade pass 
och kunde bevisa sin identitet 
och slussades mot Aten, särs-
kilt syrierna och syriska famil-
jer.

Men det fanns många andra, 
pakistanier, unga män i 
15-årsåldern. Män i deras eget 

Båtbiljetter reas på Dödens hav

land, barn i Europa. Män från 
Eritrea, Irak, Iran. Stadens bes-
lutsfattare stod handfallna, 
och stängde av vatten och of-
fentliga toaletter. Skitlukten 
bredde ut sig i juni- och juli-
värmen. Stränder i centrum 
fylles av slokande gummibå-
tar och flytvästar. Människor 
försökte bygga små hus av fil-
tar och pappbitar.

Efter ett tag kom min vän 
Jaana och jag underfund med 
att vi måste göra något. Jaana 
hade köpt blöjor och antisep-
tisk salva till ett litet barn som 
haft samma kissblöjor i dagar. 
Stjärten var eldröd och inflam-
merad.

Vi hade fått sammanlagt 280 
euro av vänner som tyckte att 
vi borde göra något för flyktin-
garna och efter ett tag kom vi 
på att de saknar mat, hygien-
saker, drycker och sådant som 
kunde ätas direkt utan tillag-
ning.

Och så började Kos Direkt 
Hjälp med matutdelning till ca 
30 familjer med små barn.

Det var lättare i början. Bar-
nfamiljerna som sov på huvud-
gatorna var enkla att nå. De 
ensamma flyktingmännen bod-
de på annat håll, inget hot och 
inga aggressioner.

Olika frivilligorganisationer 
bildades, bl.a. Kos Solidarity 
som idag delar ut ca 800 por-
tioner mat per dag, FN:s flyk-

tingorganisation UNHCR dök 
upp och Läkare utan gränser 
etablerade sig som en av de 
duktigaste hjälparna. Och Rö-
da Korset syntes till med hjälp-
paket – ibland.

Under toppmånaderna juli, 
augusti, september 2015 kom 
ca 2 000 flyktingar och asylsö-
kande per dygn! Till en ö med 
30 000 invånare, och detta var 
bara en av de grekiska öarna 
närmast den turkiska kusten.

Jaana och jag kände oss 
hjälplösa, men vi gjorde vad 
vi kunde. Under september, 
oktober och november dela-
de vi ut mat en gång i veckan 
till 30-40 familjer. Vi köpte ock-
så tält. Så småningom grep UN-
HCR in och hyrde rum, särs-
kilt för syriska familjer med 
små barn. Vi räknade att vi 
hjälpt ett par tusen flyktingar 
sammanlagt med mat. 

Jag är personligen helt över-
tygad om att vår mathjälp till 
familjer kommer att behövas 
igen under våren 2016. För då 
kommer flyktingströmmen att 
öka igen. 

Nu i december 2015 har pri-
serna på biljett från Turkiet 
sjunkit, från 1 200 euro per per-
son när efterfrågan har mins-
kat, till 500 euro. Så för en rea-
biljett kan du testa om du kla-
rar dej över Egeiska havet, nu-
mera omdöpt till ”Dödens 
hav”.

Men slutligen, utan hjälp 
från Finland, från politiska vän-
ner, ABL:s läsare, släktingar, 
sympatisörer och varmhjärta-
de människor hade vi inte kun-
nat göra någonting alls! Vi är 
alla delaktiga i ett nätverk som 
håller uppe hjälpbehövande 
flyktingar.

Britta Lindblom

Artikeln har publicerats i nät-
tidningen Arbetarbladet. Den-
na version är förkortad.

* AGE är ett europeiskt nätverk för äldre 
med över 150 organisationer som repre-
senterar över 40 miljoner människor. 
EKL är medlem i Age genom NSK.

I oktober 2014 hade jag helt klara planer när jag kom 
till Kos i Grekland. 


