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ENSAMHET, ISOLERING OCH OSYNLIGHET 

Vid en workshop på AGE General Assembly i Bryssel diskuterades ensamhet, isolering och osynlighet 

bland äldre på initiativ av fransmän. Detta är ett stort problem i Europa. 

Många deltagare berättade. Här kommer ett axplock av åsikter 

 Alla blir ensammare ju äldre man blir. Vänner och släktingar dör och den äldre själv stannar ofta 

mer hemma i bostaden. 

 Det som är svårast är när en äldre känner sig ensam. Isolering är lättare att ta itu med. 

 Osynlighet handlar om att äldre blir osynliga bl.a. i offentligheten. T.ex. kan det vara att inte 

människor talar med äldre när man ses i vardagen. 

 Vad kan man göra? Från Nederländerna berättades om klubbar för äldre där man har många 

aktiviteter och resor. Man anordnar också transporter till aktiviteterna så att alla äldre kan delta. 

 En erfarenhet var att det är skillnad mellan könen i sättet att träffas. Kvinnor ses oftare  ”face to 

face” och män ”side by side”. Detta bör påverka vilka aktiviteter som anordnas, så att alla kan 

vara med. 

Det bildades också där ett nätverk mot ensamhet, isolering och osynlighet på workshopen. Det ska 

undersökas om man kan göra en enkät för att ta reda på problemets art, omfattning och goda exempel, 

samt att skapa rekommendationer till beslutfattare. Detta bör ske med hjälp av forskare och EU-pengar. 

NY PRESIDENT I AGE PLATFORM EUROPE 

Ebbe Johansen har valts till ny president i AGE Platform Europe. Han är vice ordförande i Aeldresagen i 

Danmark och har tidigare varit vicepresident i AGE. Aeldresagen har ca 800.000 medlemmar och 

volontärer i Danmark. 



I sitt kandidattal sa Ebbe Johansen att han vill att AGE ska komma närmare sina medlemmar. 

                   Christina Tallberg och Ebbe Johansen vid AGE-årsmötet i Bryssel 

BLI ÄLDREAKTIVIST! 

Issy Doron, välkänd forskare i äldrefrågor från Israel höll ett politiskt tal på AGE general Assembly och sa 

bl.a. följande: 

 Bli äldreaktivister! 

 Äldre är osynliga i FN. Vi behöver en äldrekonvention, som sätter normer. 

 Det behövs ett paradigmskifte, från att äldre ses som en börda till att vi ses som möjligheter. 

 Det finns vitt spridda stereotyper om äldre människor bara för att de år äldre. Det går att 

jämföra med sexistiska stereotyper. 

 Det saknas är att social rättvisa för äldre. 

 Dessutom saknas att äldre själva agerar. Agevism behövs som politisk ideologi och för 

äldreaktivism. 

                                

 

SILVER ECONOMY AWARDS – NYTT EUROPEISKT ÄLDREPRIS 

Har ni exempel på innovationer i ert land som är bra för äldre i Europa? Då kan ni skicka in bidrag till 

Silver Economy Awards. 



Syftet med priserna är att 

 Förbättra livskvaliteten för äldre i Europa 

 Stöd lokala och regionala myndigheter att leverera bättre tjänster till äldre medborgare 

 Markera de affärsmöjligheter som är kopplade till den pågående demografiska förändringen 

Följande kan ansöka: Offentlig myndigheter, ideella och vinstdrivande organisationer. Man kan ansöka 

från 8 juni till 15 november 2017. Ansökningarna ska platsa i olika kategorier. All information finns på 

hemsidan för priset http://silvereconomyawards.eu/index.html 

                                                                                                                                    

HAR REGERINGEN FRÅGAT ER VAD NI TYCKER OM EUS SOCIALA PELARE? 

EU-kommissionen har föreslagit en s.k. social pelare i EU. Man vill få bättre fungerande arbetsmarknader 

och stärka det sociala skyddet och inkluderingen i länderna. I förslaget finns också följande punkter: 

”15. Åldersinkomst och pensioner - Arbetstagare och egenföretagare vid pensionering har rätt till 

pension i proportion till deras bidrag och som säkerställer en tillräcklig inkomst. Kvinnor och män ska ha 

lika möjligheter att förvärva pensionsrättigheter. Alla i ålderdom har rätt till resurser som säkerställer att 

de bor med värdighet.” 

”18. Långtidsvård - Alla har rätt till överkomliga långtidsvårdstjänster av god kvalitet, särskilt hemvård 

och samhällsbaserade tjänster.” 

Varje medlemsland ska ta ställning till den Sociala pelaren och rådfråga bl.a. det civila samhället 

nationellt. Så frågan är om de nordiska regeringarna genomfört samråd? Om inte – fråga er regering när 

det ska ske. AGE Platform Europe blir rådfrågat, men det viktigaste är att äldres synpunkter kommer 

fram i varje medlemsland. 

FINANSIELLT VÅLD 

Det sker många former av finansiellt våld mot äldre i Europas länder. Detta framkom vid en workshop 

vid AGE-årsmötet i Bryssel i juni. 

Det kan handla om stölder, även inom familjen, falska meddelanden från bedragare, falska besök, 

lotterier och andra lycksökare som lurar äldre. Internet och sociala medier har också gjort äldre mer 

utsatta. 

Vid mötet diskuterades att föreslå EU att upprätta ett observatorium, för att få grepp om hur vanligt 

detta problem är.  

http://silvereconomyawards.eu/index.html


PRO HAR STARTAT EN INTERNATIONELL ARBETSGRUPP 

PROs förbundsstyrelse har beslutat att starta en internationell arbetsgrupp. Ordförande är Christina 

Tallberg och ledamöter är bl.a. Jan Andersson från Helsingborg och Leif Persson från Lit, vilka också är 

ledamöter i PROs styrelse.  

Syftet med arbetsgruppen är att öka intresset för internationell solidaritet i PRO, som också är medlem i 

HelpAge International. 

Vid det första mötet berättade Christina Tallberg och NSKs samordnare Ewa Hedkvist Petersen om 

arbetet i NSK och i AGE Platform Europe.  

 

KALENDARIUM 

2017 

- Vecka 45 – AGE Council i Bryssel 

- 8-9 november – NSK-möte och seminarium, Bergen i Norge 

- 8 november – möte med NSKs experter i AGE, Bergen i Norge 

2018 

- Våren – NSKs årsmöte i Sverige 

- Hösten – NSKs styrelsemöte och seminarium i Danmark  

 

NORDISKA SAMARBETSKOMMITTÉN…. 

….är en samarbetskommitté mellan åtta pensionärsorganisationer i sex nordiska länder.  

 Faglige Seniorer – Danmark  

 Landsfelag Pensjónista – Färöarna 

 Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry/Pensionstagarnas Centralförbund PCF – Finland 

 Landssamband eldri borgara, LEB – Island 

 Pensjonistforbundet – Norge 

 Eläkeläiset ry - Pensionärerna rf – Finland 

 SKPF pensionärerna – Sverige 

 PRO Pensionärernas Riksorganisation – Sverige 

 

NSK:s medlemsorganisationer samarbetar till försvar för den nordiska välfärdsmodellen. Styrelsen för 

NSK leds av PROs ordförende Christina Tallberg. 



NSK är också medlem AGE Platform Europe med ca 145 medlemsorganisationer. I AGE kallas NSK  för 

The Nordic Older People´s Organisation (NOPO). Christina Tallberg är ledamot av AGE Council/styrelse 

och Jan Davidsen hennes ersättare. 

Samordnare för NSK är Ewa Hedkvist Petersen, som också är ansvarig för detta nyhetsbrev. Kontakt 

ewa.hedkvist-petersen@pro.se och mobil +46 70 268 0964.     

 

                                                      

 

 

                                              IG SOMMAR!  

mailto:ewa.hedkvist-petersen@pro.se

