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SVENSK A DISTRIK TE T

”Jag håller mig i form ge-
nom att spela klarinett och 
dagligen promenera fyra till 
fem kilometer. Ju äldre man 
blir, desto viktigare är det 
med vettiga sysselsättning-
ar.” Det säger Mikael ”Miki” 
von Nandelstadh som i juni 
fyller 75 år.

w Han tillhör Viipurin Työvä-
en Soittajat där han i tret-

ton år varit ordförande. Till 
hans engagemang hör även se-
kreterarskapet för Helsingfors 
pensionstagare samt partiav-
delningen Socialdemokratiskt 
Forum där han länge var både 
ordförande och sekreterare.

Av egen erfarenhet vet Miki 
hur viktig hälsan är. Senaste 
sommar tog läkarna nämligen 
bort en tredjedel av hans ena 
lunga på grund av att där fanns 
början till lungcancer. Nu kän-
ner han sig bra men han höjer 
ett varningens finger.

– Jag varnar alla för tobaken. 
Jag hade rökt i femtio år så jag 
vet vad jag talar om.

Mikael och hans fru Marian-
ne tillbringar sina pensionärs-
dagar i sin trivsamma lägenhet 
vid Vinkelgatan i stadsdelen Kro-
nohagen i Helsingfors. Paret har 
fyra söner och fem barnbarn i 
åldern fem till 22 år.

– Vi upplever Kronohagen 
som vår hemstadsdel och här 
trivs vi, säger han.

Nandelstadh har en lång kar-
riär som tjänsteman bakom sig. 
Innan pensioneringen 2006 job-
bade han bland annat vid Skol-
styrelsen, sedermera Utbild-
ningsstyrelsen, samt vid Svens-
ka Finlands Folkting.

– Tiden inom Utbildningssty-
relsen var minst sagt turbulent. 
Vi hade hela tiden omorganise-
ringar vilket innebar att ett par 
hundra tjänster gick förlorade. 
Det inträffade till och med att 
jag en gång måste söka min egen 
tjänst på nytt.

I ett skede jobbade han med 
att göra de svenskspråkiga si-
dorna för både Utbildningssty-
relsens tvåspråkiga tidning och 
för ämbetsverkets webbsajt. I 
den vevan blev han medlem av 
Finlands socialdemokratiska 
journalistförbund. Koulutusalan 
sosialidemokraattinen yhdistys 
hade han redan länge tillhört.

I 24 år satt han i Helsingfors 
stads skol-och utbildnings-
nämnd.

– Som ett tack för det erhöll 
jag Helsingforsmedaljen, berät-
tar Miki.

Han är sekreterare för Hel-
singfors pensionstagare som är 
en relativt liten men aktiv fören-
ing. Han ansvarar också för för-
eningens websidor.

– Vi samlas en gång i måna-
den till möten i rum ”Köksä” i 
Kinaborg vid Tavastvägen i Hel-
singfors. Jag tycker vi har en bra 
verksamhet inom möjligheter-
nas ramar.

Med stort intresse följde han 
med vad som hände på den so-
cialdemokratiska partikongres-
sen i Lahtis i februari. Speciellt 
glad är han åt de unga socialde-
mokraternas stora aktivitet un-
der debatterna.

– Det är uppenbart att soci-
aldemokraterna i Finland igen 
är ett parti på frammarsch. Man 
kan fråga sig om detta beror 
på vår dåliga regering eller på 
våra fina socialdemokratiska 
idéer.

För Mikael von Nandelstadh 
tror att bägge är orsaken. Men 
till dem som räknade med att 
socialdemokraternas väljarstöd 
stadigt skulle fortsätta att sjun-
ka har han ett klart och tydligt 
budskap.

– Utvecklingen i samhället och 
i världen visar att det social-
demokratiska idéarvet ingalun-
da är avskrivet. Det är tvärtom 
aktuellare än på länge.

Henrik Helenius

Månadens INTERVJU

Spela klarinett och 
promeneraDen faktiska pensions

åldern har inte 
förändrats
Enligt statistik från Pensions
skyddscentralen var de finlända
re som gick i pension i fjol i ge
nomsnitt 61,1 år gamla. Siffran 
var densamma år 2015. Antalet 
nya arbetspensionstagare ökade 
i fjol till 76 000 personer, bland 
vilka tre av fyra gick i ålders
pension.

Den långvariga uppåtgående 
trenden för pensioneringsåldern 
vände i förfjol. I fjol hölls läget 
oförändrat, som väntat. Lagänd
ringarna i samband med 2005 
års pensionsreform, såsom gall
ringen bland förtidspensionerna, 
höjer inte längre pensionerings
åldern. Samtidigt har den lång
variga recessionen ökat benä
genheten att gå i pension i och 
med att möjligheterna att arbeta 
har minskat.

Utöver reformen har en 
 bättre hälsa och arbetsförmåga 
bland människor i arbetsför ålder 
bidragit till att senarelägga pen
sioneringarna. Antalet nya sjuk
pensionstagare har minskat  
med en fjärdedel sedan år 2008. 
Nu verkar den här utvecklingen 
ha stannat av åtminstone för till
fället.

Allt fler går i pension vid 63 
års ålder, i fjol nästan 40 procent 
av de nypensionerade. Den 
 lägsta åldern för ålderspension 
har redan länge varit den popu
läraste pensioneringsåldern.

Distriktets vårmöte   
och seminarium
Distriktets vårmöte går av sta
peln i Kisakeskus, Pojo den 10–
11.4. I samband med vårmötet 
arrangerar vi ett seminarium 
med temat ”Välfärdsteknik för  
de äldre”. 

Inledare på seminariet är 
 Tomas Lagerwall som tillsam
mans med Claes Tjäder skrivit 
studiematerialet: Välfärdsteknik 
för de äldre – möjligheter eller 
hot som utgivits av PRO (Pensio
närernas riksorganisation) till
sammans med ABF i Sverige.  
En kommentar till föredraget får 
vi höra av Camilla Andersson, 
servicechef i Borgå.

På seminariet deltar även 
riksdagsledamot Maarit Feldt
Ranta som kommer att analysera 
resultatet av kommunalvalet.  
/ mlx

Upp – ut och rör på dig
Förbundets motionskampanj 
började den 1.3, men ännu kan 
du delta. Den avslutas 30.4.2017.

Motionskalendern som du 
kan fylla får du av sekreteraren i 
din förening. Ta med en vän så är 
det trevligare att gå. / mlx

kortnytt

Mikael Nandelstadh.

Kommunalval stundar
Vi som har lämnat ett aktivt arbetsliv bakom oss har kanske mera tid 
att följa med vad som sker i vårt samhälle. Pensionärerna är också en 
aktiv grupp som röstar i allmänna val. Ibland verkar det som om detta 
inte välkomnas som något positivt utan ofta är skäl till kritik: de 
gamla vill bestämma om allt!!

Men vi skall inte beskylla de äldre för aktivitet, vi skall istället se till att 
de yngre upphör att vara passiva. Kolla i grannskapet och familjekret
sen; är det någon som inte röstade i förra valet? Nu gäller det att 
övertyga de yngre årskullarna att det lönar sig att rösta, att det är en 
medborgerlig rättighet och plikt att rösta.

Men det gäller inte enbart att vara aktiv, det gäller även att veta vad 
man vill med att rösta. 

Pensionärstagarnas Centralförbund har publicerat sina målsättningar 
inför kommunalvalet. I fem punkter slår man fast vad kommunerna 
bör satsa på sett ur den äldre befolkningens behov.

1.  De äldre ska ha rätt att välja och få en trygg boendeform som ger 
tillräckliga vård och stödtjänster till ett skäligt pris. 

2.  Alla kommuner bör erbjuda de äldre datateknikundervisning.
3.  Kommunerna bör främja pensionärsföreningarnas 

verksamhetsförutsättningar. Kommunernas offentliga lokaler bör 
öppnas för medborgarverksamhet.

4.  I och med sotereformen flyttar sotetjänsterna till landskapen. 
Kommunen bör försäkra sig om att sakkunskapen överförs från 
kommunen till landskapet och för egen del garantera att 
servicesystemet är rättvist och fungerande i den kommande 
reformen.

5.  En förstärkning av de äldres ställning kräver äkta delaktighet i 
diskussioner, påverkan och beslutsfattande. De kommunala 
äldrerådens roll är betydelsefull som främjare av de äldres välfärd. 
Verksamhetsförutsättningarna för kommunernas äldreråd bör 
tryggas och deras verksamhet bör vidareutvecklas.

Dessa målsättningar borde inte vara omöjliga att genomföra. Genom 
dem skapas nya jobb i kommunen och trivseln ökar och i en välmåen
de kommun har alla det bra både yngre och äldre. 
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NYTT från Norden

Nordisk modell försvaras i EU
EUkommissionen vill införa en 
social pelare i samarbetet. Med 
”pelare” menas närmast någon 
form av gemensam europeisk 
strategi eller program där med
lemsländerna skulle åta sig att 
sätta de sociala frågorna på dag
ordningen igen efter år av ned
skärningar och ekonomisk kris. 

Med stöd av den skulle EU 
kunna driva på för att utjämna 
skillnader i medlemsländernas 
sysselsättnings och socialpolitik, 
det vill säga allt från arbetsrätt 
och anställningsvillkor till utbild
ning, socialförsäkring och bo
stadspolitik. För euroländerna 
skulle det vara obligatoriskt att 
delta, men andra medlemsländer 
skulle också kunna ansluta sig.

Arbetsmarknadsministrarna I 
Norden framhåller i ett svar att 
den nordiska erfarenheten är att 

det är möjligt att kombinera 
 sociala framsteg med tillväxt och 
jobbskapande. Tillväxt och socia
la framsteg förstärker varandra 
och den sociala pelaren bör åter
spegla de faktorer som lett till de 
nordiska ländernas framgångar i 
det avseendet. 

Pelaren måste respektera 
den viktiga roll som arbets
marknadens parter har i Norden. 
Deras autonomi och deras rätt 
att förhandla kollektivt om löner 
och andra anställningsvillkor 
måste upprätthållas. 

Arbetsmarknadsparternas 
nyckelroll och stora ansvar har i 
hög grad bidragit till att våra län
der har haft så positiva resultat 
när det gäller sysselsättning och 
sociala frågor, understryker 
 arbetsmarknadsministrarna. 
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