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Utmaningar
Svenska distriktet hade ett givande vårmöte i Närpes i slutet av april. Vi
diskuterade hur vi kan förbättra den interna och externa informatio
nen med inledningar av Caroline Lång och Alf-Erik Helsing samt med
hjälp av Ralf Friberg. Arbetsgrupperna kom med fina förslag som nu
skall tas upp i föreningarna.
I tillägg till detta analyserades riksdagsvalsresultatet med en initierad
och livfull inledning av Rebecca Åkers. Diskussionen blev intensiv och
givande. Som resultat av detta antog vi följande uttalande:
”Vi pensionärer tillhör de äldsta generationerna i vårt land. På grund av
vår livslånga insats och samlade erfarenhet har vi rätt att ställa höga
krav på hur den politiska situationen efter riksdagsvalet skall lösas.
De partier som har fått en fullmakt från folket att fatta de krävande
besluten för framtiden står alla på samma startlinje. I slutändan bör vi
se en lösning, som bygger på en human livssyn, respekt för Finlands
beprövade, parlamentariska traditioner och dess demokrati.
Den nya regeringen bör återställa jämlikheten mellan olika sam
hällsgrupper, återställa resurser för utbildning och forskning. Social
demokraternas krav på höjt studiestöd, fungerande kollektivtrafik
inklusive den för oss livsviktiga taxiverksamheten och en reform av
familjeledigheten åtnjuter pensionstagarnas fulla understöd.
Av rättviseskäl och för att trygga alla pensionstagares utkomst bör
de lägsta pensionerna höjas och nedfrysningen av index upphöra.
Beskattningen av pensionsinkomster bör följa samma riktlinjer som
löntagarnas inkomster.
Regeringen bör beslutsamt gå in för konkreta åtgärder för att
bromsa klimatuppvärmningen. Reformen av socialvården bör ta sikte
på att skapa tillräckliga resurser för högklassig vård samt strypa priva
ta vårdföretags möjligheter till profit på skattemedel och skattemani
pulation.
Den avgångna helborgerliga regeringen har saknat förståelse för
den svenskspråkiga befolkningens särskilda intressen. Kravet på na
tionalspråkens likaberättigande inom utbildning, kultur och sociala
behov måste nu tillgodoses. Särskilt med tilltagande ålder växer beho
vet att göra sig förstådd på modersmålet.
Pensionstagarna emotser att den nya regeringen förmår agera i en
anda av samförstånd och ansvar."
Vi som är aktiva i pensionärsorganisationerna måste bemöda oss om
att den nya regeringen för en politik som utjämnar inkomstklyftorna
och som gör vardagen värd att leva även för pensionärerna.
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Hangö blev målet för Karis Svenska Pensionstagarens traditionella vårresa. Bild: Erik Ekman.

Karis Svenska Pensionstagare
Hangö blev målet för föreningens traditionella vårresa,
med Maire Björklund som
reseledare och ett drygt fyrtiotal deltagare från Karis
svenska pensionstagare och
visar att vi inte behöver åka
långa vägar för att få intressanta upplevelser.
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Den eminenta guiden Markettta Wall gav under den
en och en halv timmes långa
rundturen med buss i staden
en massa intressanta uppgifter
om de platserna vi besökte.

Intressant att se Hangö
hamn och få uppgifter om
dess verksamhet och betydelse för Hangö och regionen.
Finlands smörexport gick
över Hangö via Smörmagasinet fram till 1932. Hamnen
fungerade som avfärdsplats
för de som emigrerade till
Amerika vid sekelskiften
1800–1900 talet.
Hangö badanstalt 1879–
1939 och badortslivet blomstrade och om De Fyra Vindarnas Hus som haft flera innehavare bl.a. C.G.E. Mannerheim
fanns mycket att berätta.

Minnesmärket över sovjetiska krigsfångar vid Täktom
var följande anhalt innan vi fick
ta del av många intressanta
uppgifter om Hangö Ortodoxa
kyrka som stod klar år 1895
och har ett samband med att
det under det då livliga badortslivet fanns många ryska
gäster.
Vi hann också med en god
lunch på fisk- och skaldjursrestaurang På Kroken med en jättefin utsikt innan vi slutligen besökte Frontmuseet i Lappvik.
Erik Ekman

Henrik Helenius i tidningens redaktionsråd
Tidningen Eläkkeensaaja
har ett redaktionsråd med
en representant från varje
distrikt. I början av året
startades en serie samtal
där var och en medlem i
redaktionsrådet presente
rar sig för läsarna. Här har
vi Henrik Helenius, som
representerar det svenska
distriktet i redaktionsrådet.
En kort presentation: Vem är du,
hur gick du med i PCF och har du
haft stöd av dina arbetslivserfar
enheter när det gäller kommuni
kation och information?
– Jag är redaktör Henrik Helenius.
Sedan april 2018 bosatt i Ekenäs i
Raseborgs stad. Jag skrev in mig i
svenskspråkiga Helsingfors
pensionstagare efter min
pensionering från Metallarbetar
förbundet den 30 november
2010. Numera tillhör jag Ekenäs
pensionstagare. Jag inledde min
journalistiska bana som redaktör
vid de finlandssvenska socialde
mokraternas tidning Arbetar
bladet den 1 januari 1978. Där
jobbade jag i tre år tills jag den
1 januari anställdes som
svenskspråkig redaktör vid
Metallarbetarförbundets
medlemstidning Ahjo vilket jag
var fram till min pensionering.
Som pensionär har jag fortsatt

(Teollisuusliitto) har jag möjlig
het att genom den internationel
la fackföreningsrörelsen skriva
reportage från andra länder där
det finns fackförbund. Under de
senaste åren har jag skrivit
reportage från Bhutan, Ghana,
Kirgistan, Sri Lanka, Georgien och
Indonesien. Dessa reportage har
sedan legat som grund för mina
anföranden.

med att regelbundet skriva
artiklar och reportage till
Arbetarbladet.
Hur känner du att du kan
påverka i distriktet och i din
förening hur informationen
fungerar uppåt och nedåt och
vice versa? Vilka nya åtgärder
kommer ni eventuellt att i bruk
i år?
– I anslutning till mina reportage
både från Finland men också från
utlandet har jag hållit föredrag
vid både Helsingfors pensionsta
gares och Ekenäs pensionstaga
res möten. Tack vare mitt gamla
jobb på Metallarbetarförbundet
som idag heter Industrifacket

Hur skulle du vilja utveckla
medlemstidningen i framtiden?
– Under de senaste åren har jag
medverkat med några artiklar i
Eläkkeensaaja. Dessa artiklar har
också publicerats i Arbetarbladet
som i Johan Kvarnström för två år
sedan fick en ung och energisk
chefredaktör med nya idéer.
Kvarnström som valdes till ny
riksdagsman i april har med
glädje i Arbetarbladet publicerat
de personintervjuer och reporta
ge som också funnits i Arbetar
bladet.
Hur du laddar batterierna dvs hur
tar du hand om dig själv och hur
finner du glädje i vardagen?
– Jag laddar upp genom långa
promenader hemma i Ekenäs.
Dessutom deltar jag i en
gymnastikgrupp för äldre män
som samlas varje fredag kl. 9.00
till 9.45. Dessa gymnastiska
övningar rekommenderas varmt
också för andra.

