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KOMMER DET ATT BLI EN ÄLDREKONVENTION I FN? 

Arbetet för att skapa en äldrekonvention i FN går vidare. Det finns en global arbetsgrupp som arbetar 
med frågan, där AGE Platfom Europe är med.  

Nu har AGE fått i uppdrag att göra ett utkast till text på två ev. delområden i en konvention – Rätt till 
jämlikhet och icke-diskriminering samt Rätt till frihet från våld, missbruk och försummelse. I utkastet 
beskrivs bl.a. vilka förpliktelser staterna skulle ha när de skriver under en konvention. 

Så frågan – Kommer det att bli en äldrekonvention i FN? Det vet ingen. Inte heller i Norden har våra 
länder tagit ställning till frågan. Men civilsamhället och en del stater arbetar vidare med 
opinionsbildning och förberedelser. Det kommer i alla fall att ta många år. 

 

SEMINARIUM OM UNGAS OCH ÄLDRES DRYCKESVANOR I NORDEN 

Nordens Välfärdscenter anordnar ett seminarium om ungas och äldres dryckesvanor i Norden, i Oslo 

den 28 augusti på eftermiddagen. 

En publikation som undersöker effekten av ökad drickande bland äldre på hälso- och vårdsystemen, 

kommer att lanseras. Publikationen lyfter fram frågan om ökat drickande bland äldre åldersgrupper från 

flera synpunkter; till exempel yrkeserfarnas erfarenheter av alkoholrelaterade problem bland kunderna i 

hemvård och vårdhem, interventionsmodeller för äldre i hemvården och alkoholanvändning i 

åldershem. 

Länk till inbjudan: http://www.nordicwelfare.org/sv/Events/Alkohol-och-droger/Meetings-

2018/Seminar-on-drinking-habits-among-youth-and-the-elderly-in-the-Nordic-countries/                                                 

http://www.nordicwelfare.org/sv/Events/Alkohol-och-droger/Meetings-2018/Seminar-on-drinking-habits-among-youth-and-the-elderly-in-the-Nordic-countries/
http://www.nordicwelfare.org/sv/Events/Alkohol-och-droger/Meetings-2018/Seminar-on-drinking-habits-among-youth-and-the-elderly-in-the-Nordic-countries/


PROS INTERNATIONELLA KONFERENS 

PRO genomförde en mycket välbesökt internationell konferens i Bommersvik i början av april. 

Konferensen besöktes av talare från hela världen, inklusive Norden, och samtalen var intensiva om 

internationell solidaritet. 

Se bildspel här  

http://www.pro.se/Gemenskap--aktiviteter/Nyhetsarkiv/Spannande-diskussioner-pa-PROs-

internationella-konferens/?id=270651&epslanguage=sv 

 

                                                                                  

 

ÄLDRES RÄTT TILL SJÄLVBESTÄMMANDE 

I många delar av Europa är äldre människor, särskilt sjuka äldre, i kraftig beroendeställning till vårdare 

och anhöriga. På AGE Platform Europes senaste styrelsemöte berättades om äldre människor som inte 

får gå ut, drogas och hotas om de inte följer vårdares direktiv! 

Eftersom detta är ett problem i Europa och många äldres mänskliga rättigheter kränks, kommer AGE 

Platform Europe att lyfta frågan och anordna en konferens om äldres självbestämmande. Denna 

konferens är den 6 juni Bryssel, dagen innan AGE General Assembly/årsmöte. 

Länk till information om konferensen http://www.age-platform.eu/event/age-annual-conference-2018 

 

KALENDARIUM – ÅR 2018 

- 7-8 maj – NSKs årsmöte i Sverige i Stockholm 

- 6-8 juni – AGE General Assembly i Bryssel 

- 30 oktober-1 november – NSKs styrelsemöte och seminarium i Bornholm, Danmark  

- 24-25 oktober – AGE Council i Bryssel 

http://www.pro.se/Gemenskap--aktiviteter/Nyhetsarkiv/Spannande-diskussioner-pa-PROs-internationella-konferens/?id=270651&epslanguage=sv
http://www.pro.se/Gemenskap--aktiviteter/Nyhetsarkiv/Spannande-diskussioner-pa-PROs-internationella-konferens/?id=270651&epslanguage=sv
http://www.age-platform.eu/event/age-annual-conference-2018


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 ordförande 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, Pensjonistforbundet 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.     
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