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Leva livet – hela livet
 
Det är namnet på en bok utgiven av Bodil Jönsson och Maj 
Rom. Boken utkom efter ett avslutat projekt genomfört av 
Sveriges Kommuner och Landsting som gick under namnet 
”Bättre liv för sjuka och äldre”. 

Projektets syfte var att förbättra rutiner i äldrevården och 
bokens syfte är att få oss äldre att förändra vår egen uppfatt-
ning om vad det innebär att bli gammal:

”Ställer du upp på att hela livet är till för att levas, kan du inte 
som senior hänskjuta livet bara till den tillvaro du hade förr. 
Det krävs att du ser också ditt äldreliv som en utvecklande och 
levande period. Förtränger du positiva känslor inför livet efter 
65, berövar du dig själv det som kan komma att utgöra en 
tredjedel av ditt liv.

Det handlar dessutom inte om vilken tredjedel av livet som 
helst. I det antika Grekland uppfattade filosoferna ålderdomen 
som livets själva brännpunkt snarare än som det godtyckliga 
slutet. Forskning visar att vi successivt blir bättre på samman-
hang och mer inriktade på det meningsfulla ju äldre vi blir, 
samtidigt som vi får bättre kontakt mellan kunskap och 
känslor. 

Vi får alltså med åren helt andra förutsättningar att lära känna 
oss själva. Tiden är faktiskt inne för att just leva livet hela livet, 
inte ’bara’ bli gamla”.

Det är skäl att ta författarnas uppmaning på allvar och tänka 
på att även då du är gammal och sjuk går det att ha ett starkt 
och levande liv.

I år har det förflutit 150 år se-
dan Miina Sillanpää, sin tids 
sanna medborgaraktivist och 
Finlands första kvinnliga mi-
nister föddes. 

Det firas på olika sätt av 
Miina Sillanpää -sällskapet 
(Miina Sillanpään Seura) och 
den stiftelse som också bär 
hennes namn. Inte minst får 
hon, enligt ett beslut från in-
rikesministeriet nu en egen 
flaggdag – den 1 oktober.

Miina S. föddes den 4 juni 
år 1866 i hungerårens Finland, 
arbetade som 12-åring på bo-
mullsfabriken i Forssa och 
spikfabriken i Jokiois. Senare 
blev hon piga i Borgå och kom 
slutligen till Helsingfors för 
att arbeta som hembiträde. 

År 1901 blev hon ordföran-
de för Helsingfors Tjänarin-
neförening och 1907 invaldes 
hon som en av de 19 första 
kvinnorna i Finlands riksdag. 

År 1926 blev hon som den 
första kvinnan någonsin mi-
nister, då hon skötte posten 
som andra socialminister i 
Väinö Tanners socialdemo-
kratiska minoritetsregering 
fram till år 1927. I riksdagen 
satt Sillanpää fram till år 1948. 

”Den tokiga pigan” blev vår 
första kvinnliga minister

Hon dog år 1952. 
– Som socialminister vär-

nade Sillanpää främst om fat-
tigvården, de ensamförsör-
jande mödrarnas ställning 
och barnskyddet. Hon reste 
omkring i landet och upp-
märksammade de svåra för-
hållandena i de här frågorna. 
På hennes initiativ började 
bl.a. de kommunala bibliote-
ken få statsstöd, berättar 
Kirsti Rissanen som är Sillan-
pää-sällskapets ordförande.

– Miina Sillanpää krävde 
också en jämställd äktens-
kapslag, som antogs 1936 och 
innebar att kvinnorna inte 
längre stod under sina ma-
kars förmyndarskap. Ett an-
nat viktigt initiativ var grun-
dandet av mödrahem för en-
samförsörjande mammor 
och deras barn (Ensikotien 
liitto), samt skyddshem för 
utsatta kvinnor.

– Hon hade en avgörande 
betydelse för att kvinnoklini-
ken i Helsingfors grundades. 
Det har arkiater Arvo Ylppö 
vittnat om. Han konstatera-
de att han kämpade för kvin-
nokliniken “bakom Miinas 
kjolar”.

I sitt arbete för pigorna, 
hembiträdena, tjänarinnorna 

och de utsatta kvinnorna stod 
Sillanpää fast: ”En människas 
härkomst och utgångspunk-
ter definierar inte hennes vär-
de.”

Men hennes kamp för de 
här kvinnorna förlöjligades i 
många kretsar, också offent-
ligt. Man kallade henne gär-
na “den tokiga pigan” och de 
elaka skämtteckningarna om 
henne florerade. Men det var 
kontraproduktivt: också de 
här yttringarna gav henne en 
skjuts – rakt in i riksdagen.

Siv Åstrand

Artikeln har tidigare publicerats 
i nättidningen Arbetarbladet.

www.miinasillanpaa.fi

Socialminister Miina Sillanpää. 
Foto: Miina Sillanpää -sällskapet.

Många äldre faller 

I alla nordiska länder ser vi 
samma tendenser betr. fallo-
lyckor, enligt en medlemsenkät i 
NSK (Nordiska samarbetskom-
mittén – samarbetsorgan mellan 
de nordiska pensionstagar-orga-
nisationerna):

 
– Fler äldre än yngre faller 
– Fler äldre kvinnor än äldre män 
faller samt dör i fallolyckor 
– Gamla får oftare allvarliga ska-
dor som ibland leder till död 
– Höftfrakturer vanligare hos 
gamla 
– Oftast fall på slätt underlag i 
hem och i boende 
– Höga samhälleliga kostnader 
för fallolyckor 
– Det saknas strategier mot fallo-
lyckor i flera länder 

NSK:s medlemsorganisationer 
har också rapporterat att det 
finns många goda exempel på 
åtgärder mot fall bland äldre och 

gamla. Träning, broddar och dub-
bar under skorna och mjuka golv 
är några exempel. Dessutom på-
går nu en intensiv utveckling av 
välfärdsteknologi för att förebyg-
ga fallolyckor. Exempelvis rullator 
i trappan, mobilapplikationer för 
träning och rörelsedetektorer i 
hemmet. 

Det är viktigt att de nordiska 
regeringarna tar fallolyckorna 
bland äldre och gamla på lika 
stort allvar som säkerheten i tra-
fiken. Där kan man ju se hur 
framgångsrikt det är att arbeta 
målmedvetet för att minska 
olyckorna. 

NSK kommer den 20 oktober 
2016 att ha ett nordiskt semina-
rium i Sigtuna om förebyggande 
av fallolyckor och välfärdstekno-
logi. 

Äldreråd – Island  
och Färöarna 

I Island gjordes för ett par år 
sedan ett avtal med kommuner-
na, där Landssambands Eldri bor-
gara LEB (Island pensionärsför-
bund) var pådrivande, om att in-
rätta äldreråd. 

Råden finns nu i nästan varje 
kommun och de är rådgivande i 
alla frågor som rör de äldre kom-
muninnevånarna. Det är pensio-
närsorganisationerna som utser 
sina ledamöter och ordförande 
kan vara en person från kommu-

nen men också från pensionärer-
na. Kommunen kallar till mötena 
med äldreråden. 

På isländsk nationell nivå finns 
en uppgörelse med hälsominis-
teriet om att LEB ska ha experter 
i alla kommittéer som är viktiga 
för pensionärerna. 

I Färöarna finns äldreråd i de 
två största kommunerna, Tors-
havn och Klaksvik. Här utses pen-
sionärernas representanter i all-
männa val. 

Kommunerna kallar till möten. 
I kommuner där det saknas 
äldreråd har Landsfelag Pens-

I juni firades FN:s världsdag 
mot våld och övergrepp mot 
äldre kvinnor och män. Våld 
mot äldre är ett allvarligt brott 
mot mänskliga rättigheter och 
ett stort folkhälsoproblem 
som drabbar främst äldre kvin-
nor. 

Våld mot äldre  
kvinnor

– Vi måste våga se problemen 
och börja prata om att även äldre 
blir misshandlade, skriver Chris-
tina Tallberg, ordförande i PRO 
(Pensionärernas riksorganisation i 
Sverige) i Dagens ETC. 

– PRO har en viktigt uppgift i att 
bryta tabun för att få fler att våga 
berätta, utan att skämmas. Våldet 
går inte i pension! 

Det visar att det fortfarande finns 
både fördomar och en oaccepta-
bel kunskapsbrist när det gäller 
våld mot äldre kvinnor.

Vi måste våga se problemen och 
börja prata om att även en äldre 
kvinna, kanske en mormor, blir mis-
shandlad. Här har PRO en viktig 
uppgift i att bryta tabun för att få 
fler att våga berätta, utan att skäm-
mas. Många kvinnor stannar ock-
så kvar i dåliga relationer av eko-
nomiska skäl. 

De har så låga pensioner att de 
inte har råd att lämna mannen som 
misshandlar. Hon skäms för att vara 
fattig och känner samtidigt den yt-
tersta skammen, att bli slagen. För 
PRO är det viktigt att synliggöra 
också dessa problem skriver Tall-
berg. 

Problemet är säkert likartat i Fin-

land konstaterar PCF:s svenska 
distrikts ordförande Marianne 
Laxén. Detta är en fråga som so-
cial- och hälsovårdsministeriet bor-
de uppmärksamma. Det kunde 
även vara en fråga som äldreråden 
i kommunerna kunde ta tag i. 

mlx

jonistas (Pensionärernas landsor-
ganisation) lokalorganisationer 
tagit på sig rollen att granska 
kommunen. På nationell nivå ska 
regelbundna samråd om viktiga 
frågor för pensionärerna ske mel-
lan pensionärernas organisatio-
ner och regeringen. 

– Detta sker dock inte alltid i 
rätt tid, utan regeringen skjuter 
ofta upp samråden, anser 
Landsfelag pensjonistas ordfö-
rande Arne Thorsteinsson.
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