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Garanten
för bättre
äldrepolitik
sid 3

Hans Eklind:

”Viktigt värna vårt rättssystem
som bygger på kristen humanistisk grund.”
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Nystart för seniortidningen
D
M
I
et blåser en god kristdemokratisk vind i svensk
politik. Allmänhetens
intresse för KD och dess visioner
för ett bättre och mänskligare
Sverige – inte minst på äldrepolitikens område – blir allt
tydligare. Opinionsstödet för KD
har sedan valet förra året ökat
stadigt, och medlemstillflödet är
nu rekordstort.
Detta är mycket glädjande men
också uppfordrande. Förtroende
som skapas måste för att bestå
följas upp med ordhålligt och träget politiskt arbete både i riksdag,
regioner och kommuner.
Det känns tryggt då att veta
och att kunna berätta för andra,
att kristdemokratin – internationellt sett en av de största politis-

ka rörelserna – om och om igen
genom historien kunnat erbjuda
de bästa svaren på svåra politiska
problem. En politik som alltid
byggs på en kristet/humanistisk
värdegrund, där respekten för
människovärdet är det allra mest
grundläggande.

en tid när Sverige, liksom
många andra länder, ser sin
äldrebefolkning växa starkt,
ökar förstås också förväntan
på en genomtänkt och gedigen
politik för äldres rättigheter och
trygghet ifråga om pensioner,
boende, vård och omsorg. Och
för att låta äldres livserfarenheter
komma till sin fulla rätt i arbetsliv, samhällsdebatt och politik.
Sverige skulle må väl av det.

Seniorförbundet har en viktig
uppgift i att driva på för en god
utveckling i alla dessa avseenden.
ed vår nystartade medlemstidning, som Du nu
håller i Din hand, erbjuder förbundet ännu ett forum för
utbyte av erfarenheter och idéer.
Jag hoppas att Du ska känna
Dig stimulerad att ge Dina egna
bidrag till kommande nummer av
tidningen.
God läsning!

LEIF HALLBERG
Förbundsordförande

”Vaktavlösning” på förbundskansliet
FOTO: LENNART MOLIN

Antonella Pirrone, kommunalråd i Nynäshamn, lämnar uppdraget som förbundssekreterare för KD Senior. Maria Wilhelmson
tar över.
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Vid det gångna årsskiftet
skedde en ”vaktavlösning” på Seniorförbundets centrala kansli.
Efter elva års tjänst
som förbundssekreterare har Antonella
Pirrone tjänstledigt för
att i stället ta itu med
uppgiften som kommunalråd och ordförande i
socialnämnden i Nynäshamn. Efter valet skedde
ett historiskt maktskifte
i kommunen och KD
styr tillsammans med M,
L och C.
I det mångskiftande

arbetet som förbundssekreterare har hon
avlösts av Maria Wilhelmson, som i många
år arbetat som journalist
på tidningen Kristdemokraten (senare Poletik).
Maria har också varit
andre vice ordförande
i Seniorförbundets styrelse.
Ett stort tack till
Antonella, och ett varmt
välkommen till Maria,
önskar Leif Hallberg,
ordförande för Seniorförbundet, och övriga
styrelseledamöter.

Utan Kristdemokraterna
ingen rejäl äldrepolitik
FOTO: MATHIAS G PETTERSSON

– UTAN KRISTDEMOKRATERNA blir det
knappt någon politik för äldre.
Det sa Jakob Forssmed, vice
partiledare när han talade vid
Stockholms seniorers årsmöte i
mars.
I den rödgröna regeringens
73-punktsförklaring nämndes
inte äldrepolitik och äldreministern är borttagen. Men eftersom
regeringen ska regera utifrån KD
och M:s budget som riksdagen
beslutat så genomförs en del goda
seniorpolitiska reformer ändå.
Bland annat flera som ska bryta
och motverka ofrivillig ensamhet.
Ett stort problem för yngre, men
även för seniorer. Ensamheten
ökar dramatiskt för många när de
fyllt 75 år.
– Ofrivillig isolering kan vara
lika farligt för kärl och hjärta som
att röka 30 cigarretter om dagen.
Depression är en följdsjukdom,
demens en annan, sa Jakob
Forssmed.
Ensamhet och ålderism är rubriken för KD Seniors seminarium
29 mars i Örebro. Jakob Forssmed är huvudtalare och underrubriken är: Vi kan bättre.
Vad kan vi då göra bättre?
– Att satsa på civilsamhället,
som KD vill, är förstås viktigt,
tycker Jakob Forssmed. Och att
skapa boendeformer med möjlighet till gemenskap. KD vill ha fler
trygghetsboenden i Sverige.
Det är också viktigt att människor är välkomna på arbetsmarknaden även efter fyllda 65

Jakob Forssmed, förste vice partiledare, KD, och partiets äldrepolitiska talesperson.

år. Men att det inte är så handlar
enligt Jakob Forssmed om okunskap och attitydproblem.
Han hänvisade till en färsk
internationell undersökning om
just attityder. Sverige hamnar på
fjärde plats – från slutet. Respekten för äldre och deras kunskaper
är låg.
REGERINGEN HAR ÅTERINFÖRT en
löneskatt som gör det mindre
fördelaktigt att anställa personer
över 65 år. En skatt som KD och
M vill ta bort.
– Det är viktigt att ta tillvara
äldres erfarenheter. Det är inte
svårare för unga att få jobb om
äldre stannar på arbetsmarknaden. Tvärtom. Man konkurrerar
inte om samma jobb; det skapas

i stället fler, och nya, med olika
generationer i arbete, sa Jakob
Forssmed.
KD vill också satsa på sjukvården. Var tionde äldre får vänta
längre än åtta timmar på akuten.
– Vi ser hela människan, hela
livet, sa Forssmed och påpekar
vikten av fysisk aktivitet för alla.
Med KD:s påverkan på budgeten
satsas 20 miljoner på fysisk aktivitet för äldre.
– Att Alliansen inte finns
längre gör det svårare att få igenom vår politik. Det vilar ett stort
ansvar på C och L som lierade sig
med S och MP. Och det var i första hand S och sedan SD som ville
spräcka Alliansen, konstaterade
Jakob Forssmed.
MARIA WILHELMSON
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Kaffe med politik när
FOTO: MARIA WILHELMSON

Intresset var stort när kristdemokrater och andra nyfikna fick lyssna till Hans Eklind, KD, riksdagsledamot och ny partidistriktsordförande från Örebro.

– EGENTLIGEN UNDRAR JAG om inte
präst till yrket. Hans anförande
Kristdemokraterna behövs mer
spände över ett brett område,
i dag än någonsin,
allt från pensionssäger Hans Eklind,
systemet – han
”Kopplingen
gästtalare när
representerar KD
Seniorförbundet i
i Pensionsgrupmellan lön
Örebro bjöd in till
pen som nyligen
och
pension
Café Senior.
la reformförslag
är fortGästerna lyssnade
som stämmer med
uppmärksamt och
partiets politik: höjd
farande
ställde många frågor
garantipension och
för svag.”
till riksdagsledahöjt bostadstillägg.
moten. Det bjöds på
– Men, sa Hans
kaffe och hembakat.
Eklind, kopplingen
Lars O Molin, ordförande i
mellan storlek på pension och lön
Senior Örebro och vice i KD Seför arbete är fortfarande för svag.
nior var värd.
Så allt är inte frid och fröjd på
Hans Eklind är van talare,
pensionsfronten.
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EKLIND ÄR PARTIETS talesperson i
migrationsfrågor och ledamot i
socialförsäkringsutskottet. Han
underströk att KD otvetydigt värnar asylrätten.
– Sverige har ett moraliskt
ansvar att hjälpa medmänniskor
i nöd. Samtidigt är det viktigt att
inte ducka för problem och utmaningar.
Det är här hans kommentar om
vikten av kristdemokrati i dagens
samhälle kom in. Att stå upp för
vårt rättssystem som bygger på
kristen humanistisk värdegrund,
när den ifrågasätts av vissa grupper med andra referensramar och
synsätt. Som att sharialagar ska

KD Senior bjuder in
FOTO: MARIA WILHELMSON

Café Senior

KD Senior i Örebro
bjuder regelbundet
in till café med gäst
talare.
Senast 4 mars då
pastor Sven Nilsson
reflerkterade över
politik och kristet
samhällsansvar.
Den 8 april handlar
det om sjukvård
för seniorer. KD:s
regionråd i Örebro
Behcet Barsom
informerar om hur
sjukvården ska prio
riteras av regionledningen där KD ingår.

Lars O Molin, ordförande för KD Senior i Örebro och värd för Café Senior som hölls i Filadelfia.
I Örebro är det vanligt att olika föreningar lånar/hyr lokal av frikyrkor för sina aktiviteter.

BÅDE SOM PRÄST och
politiker kommer Hans
Eklind ofta i kontakt med
konvertiter, muslimer
som blivit kristna, och
anför det som asylskäl.
Men rättsosäkerheten för
dessa är stor och personer med likartade berät-

telser kan få motsatta
beslut av Migrationsverket: en får asyl, en annan
får avslag.
Eklind la ett förslag
i riksdagen om att man
skyndsamt ska utreda
rättsosäkerheten för
konvertiter, ateister och
apostater. Tyvärr blev
det nej till en snabbutredning men senare har
regeringen meddelat att
högre krav måste ställas
på Migrationsverket när
det gäller bedömingen av
konvertiter.
MARIA WILHELMSON

FOTO: MARIA WILHELMSON

stå över svensk lag.
– Det är viktigt att
tydligare än i dag tala om
vad religionsfrihet och
barns och kvinnors rättigheter verkligen innebär
i praktiken. Det är inte
självklarheter för alla.

Hans Eklind, riksdagsledamot, och Lars O Molin, ordförande
Örebro seniorer och vice ordförande i KD Senior.
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Vad vet du om
seniorpolitik?
Ditt svar:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6

Vilket parti hade flest årsrika (65+) på sin kandidatlista till riksdagsvalet 2018?
A) KD B) Centern C) Vänsterpartiet
KD föreslår en lagstadgad rätt att få flytta in i ett äldreanpassat boende för den som
så önskar. Från vilken ålder?
A) 80 B) 90 C) 85
Vem är Kristdemokraternas äldrepolitiska talesperson?
A) Ewa Samuelsson B) Acko Ankarberg Johansson C) Jakob Forssmed
Vilket år bildades Kristdemokratiska Seniorförbundet?
A) 1990 B) 1993 C) 2001
Äldre med låg pension kan ha rätt till skattefritt bostadstillägg. Vad är för närvarande
maxbeloppet per månad?
A) 6550 B) 5660 C) 5480
Under åren i Alliansregeringen drev KD igenom en sk parboendegaranti som gör att
äldre makar får bo tillsammans när vårdbehovet hos den ene kräver flytt till särskilt
boende. När trädde denna KD-reform i kraft?
A) 2012 B) 2006 C) 2009
När trädde det nuvarande ålderspensionssystemet i kraft?
A) 1999 B) 1992 C) 2001
Ensamhet bland äldre är ett problem och har fått regeringen i ett europeiskt land
att tillsätta en ensamhetsminister. Vilket är landet?
A) Italien B) Storbritannien C) Finland
Till vilket levnadsår höjs åldern år 2020 för att ha rätt att arbeta kvar,
enligt LAS ?
A) 70 år B) 69 år C) 68 år
Vilket parti innehar äldreborggarrådsposten i Stockholm stad?
A) Moderaterna B) Socialdemokraterna C) Kristdemokraterna

Rätta svar på nästa sida

Nystart i Göteborg och Västra Götaland

Lars Adaktusson på agendan

Nya senioravdelningar på gång. Bland andra deltog Anne-Lie Sundling (förbundsstyrelsen), Marianne Nilsson, Miriam och Jörgen Knudtzon, Kristina
Carlsson, Marianne Jansson och Ingemar Vänerlöv. Från förbundsstyrelsen
deltog även Lars O Molin och Leif Hallberg.

På gång. När
KD Senior håller seniorting
26 april i Stockholm kommer
riksdagsledamoten och fd
europaparlamentarikern
Lars Adaktusson att tala om
Sverige i EUsamarbetet –
om utmaningar
och möjligheter.

Ur tiden
Koder hit och koder dit
Svaren finns på nätet,
nätet finns i datorn,
datorer är teknikens
underverk,
som jag inte förstår.
Två burkar och en flaska
står på bordet,

omöjliga att öppna,
inte ens med nötknäppare eller skruvmejsel.

hissen funkar inte,
och mina ben
orkar inte bära mig.

Tågbiljetten, bussbiljetten
ska beställas på mobilen
och offentliga toaletter
öppnas med swish!

Tänk om man kunde
åka tidsmaskin tillbaka
till en tillvaro där även vi
med gamla kroppar och
huvuden fick plats!

Trappan är hög,
rulltrappan står stilla,

Lars Adaktusson.

LISBETH BESELIN

Välkommen som medlem!
Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior)
är en självständig och
religiöst obunden organisation med ideologisk bas
gemensam med Kristdemokraterna. KD Senior är
associerat till partiet, precis som ungdomsförbundet och kvinnoförbundet.
Med en kristen människosyn som värdegrund
verkar KD Senior runtom

i landet för att genom
opinionsbildning och förslag till politiska reformer
främja äldre människors
behov och intressen, rättigheter och livskvalitet.
Vi välkomnar människor i alla åldrar som
medlemmar. Vi verkar ju
också för morgondagens
seniorer!
För att vara medlem i
KD Senior finns inget krav

på medlemskap i partiet
Kristdemokraterna, men
du ska dela KD Seniors
människosyn och värdegrund.
Välkommen att bli medlem eller kontakta oss om
du vill veta mer, med ett
mejl till: info@kdsenior.se
Vi har också en hemsida, kdsenior.se, och finns
på Facebook.
Välkommen!

Sprid SeniorAktuellt!
Vill du
vara
med och
sprida
SeniorAktuellt
bland
vänner, grannar,
arbetskamrater
och andra väljare?
Tidningen finns
som pdf på hemsidan, att skriva ut
eller att skicka till
ett lokalt tryckeri
för att beställa så
många exemplar
din avdelning vill
distribuera.
Hemsida:
kdsenior.se

Rätta svar
på krysset
1a, 2c, 3c, 4b, 5b,
6a, 7a, 8b, 9c, 10c
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Dagens unga är framtidens äldre

J

ag läser dina artiklar i Nerikes
Allehanda om äldresituationen –
vad gör vi och hur gör vi – för att
andra ska förstå oss. Vi blir bedömda
så fel. Vi behöver alla bry oss om varandra.”
År 2013 trädde en ny lag i kraft:
skyddet mot åldersdiskriminering
utvidgades.
Med diskriminering menas att en
person eller grupp nedvärderas eller
utesluts från samhällets funktioner
och arenor. Begreppet ålderism betyder fördomar mot äldre på grund av
ålder, och har delats till: Fördomsfulla
attityder: negativ syn på åldrandet.
Diskriminerande praxis: människor
behandlas annorlunda än yngre.
Vedertagna vanor: negativa stereotypier vidmakthålls genom att samhället inte tillvaratar äldres kunskap och
livserfarenhet och äldre blir socialt och
mentalt understimulerade. Diskriminering leder också till att äldres syn på
sig själva skadas.

Ä

ldre människor vill och kan
mycket, det är oftast stöd att
klara sig själv som är behovet.
Idag bor kanske släktingar långt
bort. Jämnåriga som man
har livsupplevelser med
finns inte längre.
Make/maka
förloras. Ensamheten kommer

”Förberedelserna med
att utarbeta
en Äldrekonvention
bör snarast
påbörjas.”

nära. I dagens höga mediebrus når inte
äldres svaga röster fram. Det behövs
äldreminister och äldrespråkrör.
Ålder är ingen sjukdom. Intellektet
blir inte sämre av ålder, men det blir det
av sjukdom. Det behövs förebyggande
äldrehälsovård, baserad på äldreforskning, förankrad i verkligheten, på Äldrevårdcentraler. När vi investerar i människors hälsa, så görs det i den viktigaste
resurs vi har.

S

verige skulle bli ett mer gemytligt
land genom gemenskap och förståelse för varandra, mellan generationerna.
Levnadsprocessen är sådan att vi blir
äldre. Att stärka solidaritet och visa att
”de äldre” det är inga andra än vi själva i
en senare del av livet. Vi bör tillsammans
verka för vår framtid.
Med hänvisning till ovanstående
föreslås, som lagts förslag om från
Seniorförbundet, ”att på motsvarande
sätt som Barnkonventionen borde
grundprinciperna i en Äldrekonvention
vara att genomsyra allt politiskt arbete,
så att detta alltid beaktar äldre personers bästa och rätt till medinflytande.
Förberedelserna med att utarbeta
en Äldrekonvention bör snarast
påbörjas.”
GUNBRITT LINDÉN PARSMO
Nora, medverkar som krönikör
i Nerikes Allehanda

Nästa nummer av SeniorAktuellt: Europavalet
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