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SVENSK A DISTRIK TE T

SOTE bekymrar
PCF:s svenska distriktet höll vår-
möte i mitten av april i Kisakes-
kus, Pojo. Karisföreningen hade 
lämnat in två motioner varav den 
ena berörde frågan om socialvår-
dens ställning i en kommande 
sote-reform.

Vårmötet antog följande ut-
talande gällande detta:

”Pensionstagarnas Central-
förbund har upprepade gånger 
ifrågasatt att socialservicen skall 
flyttas till landskapen och krävt 
att socialsektorn sköts lokalt i 
kommunerna. Likaså har förbun-
det motsatt sig “valfriheten” i den 
form regeringen Sipilä föreslår. 
Pensionstagarna är mycket kritis-
ka till sote-reformen. 

Det allvarligaste problemet 
med valfriheten blir dess brokiga 
tillämpning över ett brett fält av 

kortnytt

Välfärdsteknik  
för äldre personer 
– är det viktigt?
w Tomas Lagerwall höll ett 

uppskattat föredrag på PCF 
svenska distrikts vårseminari-
um i mitten av april. Nedan hu-
vudpunkterna i föredraget:

– Våra nordiska samhällen 
är idag i hög grad digitalisera-
de. När vi lämnar bilen på verk-
stad, kopplar mekanikern in en 
dator för att se hur bilen mår. 
Flyg-, tåg- och teaterbiljetter 
bokar vi digitalt. Industrin, kon-
tor och sjukvård är digitalise-
rade. Men när det gäller om-
sorg om äldre har digitalise-
ringen just börjat.

Många äldre personer är av-
vaktande och kanske rädda för 
det digitala samhället.  Men fler 
och fler äldre i Sverige är med 
i det digitala samhället.

Avsikten med boken ”Väl-
färdsteknik för äldre – hot el-
ler möjligheter”, som Tomas 
Lagerwall skrivit tillsammans 
med Claes Tjäder, är att öka 
kunskapen bland förtroende-
valda inom pensionärsrörelsen 
när det gäller välfärdsteknik i 
äldre personers livssituation. 
Boken och ett studiematerial 
har finansierats av PRO (Pen-
sionärernas Riksorganisation) 
och ABF (Arbetarnas Bild-
ningsförbund) i Sverige.

Frågan är vem som ska be-
stämma utvecklingen när det 
gäller introduktion av välfärds-
teknik för äldre personer i Sve-

rige? Ska det vara teknikföre-
tagen, tjänstemän i kommuner 
och kanske politiker, eller ska 
det vara vi som berörs – äldre 
personer och våra organisatio-
ner. Boken innehåller olika ka-
pitel:

• Den demografiska 
utvecklingen – allt fler blir 
äldre

• Mänskliga rättigheter
• Design för alla och 

tillgänglighet
• Välfärdsteknik
• Näringspolitik
• Organisationernas roll
• Internationell utblick

Med tanke på att antalet äldre 
ökar så kraftigt, måste omsor-
gen om äldre bli effektivare. 
Resurserna måste användas 
bättre. Det primära måste 
dock vara äldres livsvillkor. 
Välfärdsteknik ska göra livet 
enklare och bättre för äldre 
personer. 

Vårt svenska distrikt hade 
fått 25 exemplar av boken om 
Välfärdsteknik som gåva från 
PRO. Deltagarna i seminariet 
uppmanades att ta upp frågan 
till diskussion och studier i res-
pektive förening. Det framhölls 
även att föreningarna kunde ta 
upp frågan om användandet 
av välfärdsteknik i de kommu-
nala äldreråden. / mlx

Tomas Lagerwall föreläser. Bild: Erik Ekman.

Arbetarbladet utkommer i specialutgåva
Tidskriften ABL riktar sig till 
framför allt till unga och 
kretsar innehållsmässigt 
kring Finlands 100 år av 
självständighet.

– Vi vill belysa historiska hän-
delser och samhällsutveckling 
på ett enkelt och greppbart 
sätt. Det är viktigt att ge sam-
manhang och vi hoppas att vi 
lyckats med det, skriver pro-
jektledare Caroline Lång på 
första sidans hälsning.

ABL:s chefredaktör Siv 
Åstrand, som i vår tackar för 
sig och går i pension, minns 
att besvikelsen var stor bland 
läsarna då papperstidningen 
lades ned av ekonomiska skäl.

– Man efterlyste snabbt att det 
i varje fall någon gång skulle ut-
komma någonting till pappers, 
men det saknades resurser. 

Därför finner hon det gläd-
jande att ett sådant projekt nu 
äntligen blivit av.

– Folk är glada över att vi 
äntligen fått det här till stånd. 
På det sättet är det en bra av-
slutning för mig, säger Siv 
Åstrand som i april, ungefär 
vid kommunalvalet, ger helt 
över ansvaret som chefredak-
tör till undertecknad.

En utgåva för hela året
Arbetarförlagets vd Marianne 
Laxén berättar att en printut-
gåva diskuterats flera gånger 
på FSD:s förbundskongresser.

– I samband med projektet 
Finland 100 år väcktes tanken 
på en tidskrift som kan leva he-
la året och inte bara en kortare 
tid som en tabloidtidning skul-
le göra, säger Laxén.

Och nu är projektets resul-
tat redo, tryckt, utgivet och ut-
delat till alla svenskspråkiga 
gymnasier och yrkesskolor i 
Finland.

– Med tidskriften når vi ut 
till en större skara människor 
och till dem som kanske inte 
annars skulle läsa ABL och vi 
hoppas förstås att de hittar ett 
mervärde i våra artiklar och 
börjar läsa nättidningen, säger 
Lång.

Innehållet anknyter starkt 
till Finlands självständighet. 
Här finns bland annat en inter-
vju med forskaren och histori-
kern Matias Kaihovirta om den 
finlandssvenska arbetarrörel-
sen och en intervju med förfat-
taren Anna Lindholm som skri-
vit om kvinnor i inbördeskri-
get 1918.

Tidskriften inte bara riktar 
sig till unga utan har även in-
kluderat dem i skrivandet. Tan-
ken har varit att skapa innehåll 
som är intressant för både nya 
och gamla läsare av ABL.

– För att få ihop dessa krite-
rier har vi försökt ha ett enkelt 
och förklarande språk. Inne-
hållet kretsar till en början om 
Finlands självständiga historia 
och olika vändpunkter och se-
nare varvas det av intressanta 
personintervjuer med bland 
andra Thomas Wallgren och 
Christoffer Strandberg. Vi har 
också gett unga kolumnister 
utrymme att skriva om olika 
samhällsfrågor. Till exempel 
berör de jämställdhet, femi-
nism och internationell politik, 
säger Caroline Lång.

– Med en modern och färg-
glad layout, gjord av grafikern 
Nathalie Aurén, har vi försökt 
skapa en tidskrift som lockar 
till läsning. Layouten anknyter 
inte till gamla pappers-ABL ut-
an den är mer modern för att 
locka yngre läsare.

Johan Kvarnström 

Artikeln har tidigare publicerats i 
Arbetarbladet.fi

ABL:s tidskrift är en utgåva för hela året. Bild: Johan Kvarnström.

kommuner i radikalt olika förhål-
landen. Detta missförhållande är 
från grundlagssynpunkt och med 
hänvisning till språklagen ett 
starkt hot mot den finlandssven-
ska glesbygden

PCF:s svenska distrikt kom-
mer att arbeta för att socialvår-
den skall förbli ett ansvar för 
kommunerna.” / mlx

AGE och EU:s framtid
AGE Platform Europe har uttalat 
sig då EU:s ledare samlades i 
Rom slutet av mars för att fira 
EU:s 60-årsjubileum. 

AGE uppmanar Europeiska 
unionens ledare att bygga ett 
verkligt kollektivt projekt för EU-
integration och identitet, baserat 
på sociala framsteg, integration 
och solidaritet. Vi behöver en eu-
ropeisk union som hjälper dess 
medlemsstater ta itu med de nu-
varande globala utmaningarna: 
demografiska och klimatföränd-
ringar, stigande ojämlikhet och 

fattigdom, våg av intolerans och 
extremism, den globala terroris-
men och en union som är starka-
re och närmare medborgarna. 

Vi uppmanar våra politiska 
ledare att skapa kontakt mellan 
EU och dess medborgare och 
skapa ett framåtblickande sam-
hälle där alla har en roll att spela, 
värderas och får stöd för att leva 
ett aktivt och självständigt liv. 

De ursprungliga målen för 
Europa 2020 i form av minskad 
fattigdom, sysselsättning och ut-
bildning bör fortfarande vara hu-
vudmålen i EU: s framtida politik. 

Som medlemmar av den äld-
re generationen, har vi också en 
skyldighet att försvara våra ge-
mensamma värderingar och den 
europeiska drömmen som våra 
föräldrar och vi byggt tillsam-
mans under de senaste årtionde-
na. Vårt mål är att ett EU av fred 
och solidaritet, tillväxt och väl-
stånd för alla, respekt för mång-
falden bland medlemsstaterna 
och stödjande av andra regioner 
i världen. / NSK


