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Pensionstagare från Ekenäs och Karis
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Rauno Kousa
styrelsemedlem i PCF och kassör
för det svenska distriktet

PCF – ett förbund för dig

L

andets mest inflytelserika organisation för pensionärer
är Pensionstagarnas Centralförbund (PCF). Förbundet
tar ställning i pensionspolitiska aktuella frågor snabbt
och klart. Medierna vänder sig ofta till förbundet.
Medlemstalet växer stadigt. Förbundet bedriver ett aktivt
samarbete med nordiska systerorganisationer som t.ex.
Pensionärernas Riksorganisation i Sverige och Norges Pensjonistforbund.
Pensionstagarnas Centralförbund PCF (kanske mera känd
under förkortningen EKL) är det näst största av pensionärernas
organisationer. PCF har 85 000 medlemmar i 332 föreningar i 15
distrikt. Ett av distrikten är PCF:s Svenska Distrikt, som sträcker
sig från Jakobstad längs kusten till Lovisa.
Centralförbundets främsta uppgift på riksnivå är att bevaka
pensionstagarnas intressen i pensions- och socialpolitiska
frågor. Utbildning av föreningarnas förtroendevalda och
funktionärer, utveckling av olika former för den sociala samvaron och information utgör likaså centrala uppgifter för centralförbundet.
PCF:s mest centrala pensionspolitiska mål idag är att
bekämpa pensionärsfattigdomen och att få till stånd en
korrigering av arbetspensionsindexet till förmån för små och
medelstora pensioner. Förbundet kämpar för en rättvisare
beskattning av pensionstagarna, beskattningen får på ingen
nivå vara högre än beskattningen av löneinkomster.
Vidare förutsätter förbundet att de äldre även i framtiden
skall garanteras tillräckliga social- och hälsovårdstjänster, bl.a.
vad gäller utbud, kvalitet och till ett rimligt till pris.
Det svenska distriktet är en förenande länk mellan de
svenska föreningarna. Distriktet stöder föreningarna i deras
verksamhet genom att förmedla information om aktuella
pensions- och socialpolitiska frågor och genom att aktivera
föreningar att delta i förbundets olika aktiviteter.
I informations- och utbildningssyfte anordnar distriktet
årligen två seminarier. Nästa seminarium kommer att behandla
äldrerådens verksamhet och sote-reformen.
Föreningarna verkar för de äldre i sina hemkommuner med
omnejd. Föreningarnas medlemmar samlas en eller två gånger
i månaden till sina sammankomster. Programmet tar ofta upp
aktuella frågor som angår pensionstagare. Anförandena kan
beröra riksomfattande eller lokala vård- och sociala frågor, men
även teman som berör kultur, motion, kondition, läkemedel och
trygghet i hemmet. Man skall inte heller glömma den sociala
samvarons betydelse.
Svenska distriktet välkomnar alla pensionerade, men också
människor på slutrakan av sin arbetskarriär att delta i föreningarnas verksamhet. Det är viktigt att vi har ett kontaktnät efter
arbetslivet. Ingen mår bra av att bara uggla hemma efter
pensioneringen. Vi kan ha ännu många aktiva år framför oss
och de äldre pensionstagare behöver dem som är lite yngre för
att verksamheten skall utvecklas ytterligare.
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Den 12 maj samlades Ekenäs Pensionstagare till en
träff i Restaurang Knipan med
Karis Svenska Pensionstagare
inbjudna. En traditionell träff
varje år, våren i Ekenäs och
hösten i Karis.
Ordförande Harding Lindholm hälsade de närvarande
välkomna och hoppades på en
fin träff med god mat och underhållning. Nästan 100 personer hade mött upp.
Vi fick också njuta av dragspelsmusik av en ung man som
hette William Enberg. Han
spelade gamla dans- och vismelodier med bravur och till
publikens uppskattning.
Sen var det ambassadör Ralf
Fribergs tur att berätta om aktuella saker för oss pensionärer. Ett inlägg från pensionstagarna att äldrerådet måste tas
upp i förvaltningsstadgan i Raseborg. Så är inte nu fallet. Tidningen Västra Nylands upplages-

William Enberg med dragspel

vikt berördes. Märklig läsartystnad.
Det nordiska välfärdssamhället håller på att raseras genom råbarkad kapitalism. Vi
har råd med skatteparadis men
inte trygghet. Kan vi skydda

Vi samlas varannan fredag
för en träff med program,
varannan vecka för att spela
kort och slänga käft. Kaffe och
dopp hör naturligtvis till alla
träffar liksom livligt samtal och
allsång med stöd av våra duktiga musikanter Pentti Karppinen, Torolf Rönnqvist och Elmar Åvik.

Torsten Gabrielsson

Vasa Pensionärernas förväntansfulla resenärer till Riga och Pärnu.

Vasa Pensionstagare

w

pensionerna. SDP beskylls för
att sakna visioner. Vår vision
är att skapa grunden för fortsatt människovärdigt liv och
framtid i Finland. Vad har den
borgerliga industriadeln kunnat åstadkomma?
Försäljningar av livskraftiga
företag, fusioneringar med internationellt kapital, reavinster på löntagarnas bekostnad.
Fackföreningsrörelsen måste
fortsätta att förnya sig. EKL
mår bra: mera medlemmar, intressebevakning. De svenskspråkiga behandlas bra av ledningen, på fältet kan det kärva. Pensionärsförbundet helt
menlöst. Gemensamma insatser behövs. Välkommen till vår
verklighet.
Ordförande René Lundqvist
från Karis Pensionstagare tackade för den fina träffen samt
inbjöd oss till Karis i höst.

Under våren hann vi med åtta programträffar med varierande innehåll. De, som inte
var med på resan till Riga och
Pärnu, åt den fredagen gott på
Tesses kafé. Floradagens matresa till Linds kök i Närpes via
Kristinestad avslutade vårens
program.

Höstens programträffar inleddes med att Leif Skinnar berättade om danserna i Västervik under 1940- och 50-talen .
Många var vi som varit med
och kände igen oss. Hösten
fortsätter med fem programträffar och avslutas med julfesten i början av december.
Brita Helsing

Östnyländska Pensionstagare
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Östnyländska Pensionstagare har firat sommar. Mötespausen blev tre hela månader, men till vår glädje har vi
träffats nästan alla dagar. När
man rör sig Lovisa centrum blir
det att hälsa och heja till höger och vänster.
Pensionstagare, pensionärer och seniorer är i majoritet
vilket betyder att nästan alla
känner alla. Det blir många träffar under fria former, hurtigt
förbättrar vi världen, mera försiktigt kritiserar vi kommunalpolitikerna för det vimlar av
dem och nästan alla är pensionärer. Det man vågar säga
högt är att apotekshörnet borde få trafikljus och att ”he e
iilakt ti ga op tårji när täär e
laad knapelsteinar”.

Den 5 juli slog i alla fall Östnyländska Pensionstagare på
stort, vi reste på utfärd till
Lappträsk, enda rejäla landsbygden och bondlandet på nära nejder. Regnvädret hade vi
inte beställt men det kom i alla fall. Som tur var Johnssons
stuga i närheten av utfärdsmålet så Else öppnade dörrarna
på vid gavel, hälsade välkommen, matsäcken avåts och
stämningen var god.
Det som satte sordin på tillvaron var när sorgebudet nådde oss att Aida Kuva dagen
innan hade avlidit. Aida var
en snäll, trägen och godhjärtad människa, hon värdesatte
att få vara med i pensionstagarnas förening. Vi böjde ödmjukt våra huvud och hedra-

de Aidas minne med en tyst
minut.
Livet går vidare, vår lilla förenings medlemmar har programenligt hälsat höstsäsongen välkommen med möte.
Egenhändigt kokt kaffe med tilltugg, stol gymnastik och samvaro förnöjer. Det är beundransvärt när de flesta av oss
tar sig till mötet med hjälp av
rollator, med käppar både en
och två, det finns dem som satsar på hyrbil och buss.
Jag kan inte låta bli att nämna Gunborg som kommer från
Kotka med buss och två käppar, hon säger: ”Jag kommer
gärna, jag trivs här.” Det är ord
som värmer oss alla.
Per-Erik Johnsson
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Distriktets höstmöte i Virdois 8.10.2016:

Ställningstagande
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Kolmilan har en lång historia
som sträcker sig till 1600-talet.

Borgånejdens Svenska Pensionstagare
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Borgånejdens Svenska Pensionstagare reste den 10-11
september till västra Nyland.
Resan började med att vi bekantade oss med Raseborgs
slotts ruiner och åt en smaklig
lunch på Slottsknektens stuga.
Efter lunchen styrde vi till
Malmbacka där vi följde med
tändningen av kolmilan. Kolmilan har en lång historia som
sträcker sig till 1600-talet. På
orten fanns fyra järnbruk som
behövde kol som framställdes
i regionen ända till 1930-talet.
Sedan åkte vi mot Ekenäs
och tog ett kort uppehåll I
Dragsvik vid 1918 Minnesmärket. På fånglägret i Dragsvik avled ca 3000 rödgardister i hung-

er och sjukdomar. Sen var det
dags att ta in på Motell Marine
i Ekenäs. Före middagen hade
vi en rundtur till fots I Ekenäs
gamla stan och fick höra historier om gamla byggnader och
kvarteren som alla har olika
fisknamn.
Söndagen var Tenala och Pojo kyrkor i tur och därifrån styrde vi till det alltid intressanta
Fiskars bruksområde. Efter
lunchen styrde tillbaka vi mot
Borgå. Som guide under resan
var Göran Fagerstedt, och i
resan deltog 22 Borgåpensionärer.

Närpesnejdens
Pensionstagare
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Närpesnejdens
Pensionstagare är
en liten förening med
en aktiv grupp. Föreningen har möten en
gång i månaden. Vi gör
utflykter och teater
besök. Vi skriver även
inlägg i lokalpressen
och deltar i Svenska
distriktets möten. Till
våra möten inbjuder vi
föreläsare om aktuella
frågor.

Torsten Spring

kortnytt
AGE har en ny hemsida
AGE har förnyat sin hemsida för bättre användarvänlighet.
Webbadressen är densamma som förut dvs. ww.age-platform.eu.

Helsingfors Pensionstagare

Gå gärna in och se vad som finns på hemsidan. Man kan
bl.a. läsa nyheter om äldre i hela världen och i Europa,
Dessutom om intressepolitiska ståndpunkter AGE tar.
Därtill finns det här ett verktyg där man kan lära sig mer 		
om äldres rättigheter. När hemsidan är helt klar kommer
man också att kunna översätta texterna till sitt eget språk
med en översättningsfunktion längst upp till höger på
första sidan.
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Genom berättelser och foton blev deltagarna i Helsingfors Pensionstagares månadsmöte i september förda
ut på en symbolisk långresa.
Det var Henrik Helenius, pensionerad redaktör från Metallarbetarförbundet, som berättade om sitt sommarbesök i
Kirgizistan. Exotisk, men spännande kommenterade en av
åhörarna.
– Kirgizistan är en demokrati med över fem och en halv
miljoner invånare i Centralasien omgiven av mer eller mindre totalitära och despotiska
grannländer. I det senaste parlamentsvalet blev socialdemokraterna största parti, sade Helenius.
Han hade intervjuat Eldar
Tadzjibajev som är ordförande för Kirgizistans gruv- och
metallarbetarförbund med 27
000 medlemmar. Inom det kirgisiska gruv- och metallfacket
har man för närvarande all anledning att vara nöjd.
Vinterns korta men effektiva strejkaktioner inom gruvbranschen gav en löneförhöjning på femtio procent. Men
vid Kumtors guldgruva kom
det hela 140 procent till i lönekuvertet. Guldgruvorna har
en nyckelroll i Kirgizistans ekonomi.

Pensionstagarna i vårt land upplever för närvarande
ett skrämmande läge inom pensions- och vårdpolitikens fält. Samhället erbjuder i dag pensionärerna en
direkt motsats till målet för en tryggad äldretillvaro: en
tillfredsställande utkomst, rätt dimensionerade vårdinsatser och ett fungerande boende.
Frågeställningen är särskilt förbryllande gällande den
svenskspråkiga befolkningens rättigheter under denna
politiska nydaning, som oberoende av utfallet, kommer
att prägla den äldre befolkningens villkor under kommande årtionden.
Då svenska intressen har verkat särskilt utsatta och
pådrivarna av enspråkigt finska lösningar tett sig synnerligen starka, har riksdagsledamöter med svensk anknytning kunnat samla sig över partigränserna till kraftfulla
ställningstaganden.
Med detta I åtanke inbjuder svenska distriktet av Pensionstagarnas Centralförbund (PCF/EKL) Svenska pensionärsförbundet och övriga grupper med svenskt inslag
att sammanträda inom ramen för Pensionärernas intresseorganisation (PIO/EETU). Syftet är att arbeta för större förståelse för och kännedom om de särskilda behov
inom hälso- och socialpolitiken som bygger på den svenska befolkningens grundlagsfästa rättigheter.
Svenska distriktet kräver att Vasa centralsjukhus’ status skall bevaras som ett av de sjukhus som kan erbjuda
högt kvalificerad vård dygnet runt. Lagen om äldrevården bör bibehållas som en central norm med större antal vårdare per patient. Äldreråden skall bestå även på
kommunal nivå och med fungerande kontakter till de blivande landskapens äldreråd.

Lite demens ska väl en tant klara
Jämställd vård innebär att män och kvinnor får den vård de
behöver. Det låter enkelt, men trots alla mål om jämställdhet finns det fortfarande medicinskt omotiverade könsskillnader i vårdkvaliteten i Norden. På ett expertseminarium i
Mariehamn fick de nordiska regeringarna några verktyg för
förändring.
Svenska kvinnor med Alzheimers får i genomsnitt tre
timmar mindre hemtjänst än män i veckan – ett häpnadsväckande exempel på hur genus skymmer vårdbehovet i 	
ett modernt nordiskt välfärdssamhälle.

Föredragshållaren Henrik Helenius framför Operan i Kirgizistans huvudstad
Bisjkek.

Den fackliga organisationsprocenten är så hög som 85 inom gruv- och metallbranschen.
Man räknar med att den statistiska medellönen för en metallare i månaden ligger lite under 200 euro. Kirgiska är lan-

dets officiella språk, men även
ryskan har en stark ställning.
– Mitt intryck är att språkgrupperna lever i harmoni med
varandra, sade Henrik Helenius.
Henrik Helenius

Flera andra exempel börjar bli alltför välkända: Att vården
missar kvinnliga hjärtinfarkter eftersom den medicinska
hjärtforskningen gjorts på män. Och att män troligen alltför
sällan får diagnosen depression, eftersom kvinnor utgör
norm för denna sjukdom.
På sommaren arrangerade Ålands landskapsregering ihop
med Nordiska ministerrådet ett expertseminarium om
jämställd vård, med fokus på kunskap och förändring.
NMR:s nyhetsbrev

