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Det behövs en Äldrekonvention

N

ågot tycks ha hänt i synen
på äldre människor?
70-plussarna ska skyddas
och inte utsättas för risker. Intressant är att de flesta 70-plussare är födda på 1940-talet. För
drygt 30 år sedan kallades den
generationen för ”Jätteproppen
Orvar”. Den socialdemokratiska
finansministern Per Nuder talade
om ”detta köttberg av 40-talister”.
Det speglade en förfärlig syn
på äldre. Delade inte finansministern åsikten att alla människor har lika värde? Vi får alla se
upp för den typen av uttalanden.
Alla generationer behövs i vårt
samhälle. Äldres behov ska inte
ställas mot yngres behov.
Efter detta konstaterande är
det dock viktigt att se att mycket
återstår att göra för de i vårt
samhälle som levt många år, de
åldersrika. En grundläggande

uppgift är att bekämpa den utbredda ålderismen. Fördomarna
är många emot äldre människor.
Det finns en stereotyp syn på
människor utifrån deras ålder.

V

i har internationella
konventioner till skydd
för olika grupper. Är det
inte lika nödvändigt med en
FN-konvention för äldre som för
barn? KD Senior har motionerat
om att Kristdemokraterna ska
arbeta för en sådan konvention.
Det är mycket positivt att partiets högsta organ, Rikstinget, har
bifallit motionen.
Alf Svensson sa i ett rikstingstal att hur samhället behandlar
äldre visar på samhällets etiska
halt. De rapporter som vi får ta
del av om hur äldre har behandlats eller inte behandlats under
rådande pandemi är upprörande.
Det är exempel på bristfällig etik.

Det är politikens uppgift att
nu göra förändringar. KD Senior har till exempel påpekat
att vården måste förstärkas på
äldreboenden. Det behövs fler
sjuksköterskor, och inte minst
läkare. Detta blev försummat när
Ädelreformen infördes i början av
1990-talet.
KD Senior har viktiga uppgifter
att ta itu med. För att mejsla fram
ett program som ska ligga till
grund för vårt politiska arbete har
förbundsstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp. En annan arbetsgrupp
arbetar med att modernisera och
effektivisera förbundets organisation. För allt detta behöver vi
mångas stöd och engagemang!

LARS O MOLIN
Förbundsordförande

Håll ut! Håll kontakten!
I APRIL 2020 skulle KD Senior
hålla både Seniorting med intressanta seminarier och förbundets årsstämma, i dagarna två, i
förbundsordförandens hemstad
Örebro.
Vi var många som såg fram
emot det, och som blev besvikna
när det inte gick att genomföra.
Coronan satte stopp.
I stället hade vi en digital årsstämma i september.
Men vi tar nya tag och laddar
för ett kommande Seniorting,
2021, med årsstämma förstås.

2

Idag är det inte bestämt hur och
när. Flera avdelningar var också
tvungna att skjuta på sina årsmöten 2020 men i slutet av det
året såg det ut som om de flesta
lyckats genomföra möten, digitala
och fysiska.
Trots att det varit tvunget att
avstå från möten, utåtriktade som
mässor och cafémöten, och interna, så har många lyckats hålla
ihop förbundet lokalt, genom
digitala möten och telefonkontakt
med medlemmar.
Fem nya ordföranden har valts,

en av dem för ett återuppstått
distrikt, i Västra Götaland. Möt
dem på sidorna 14-15.
Facebook finns förstås och så
har vi SeniorAktuellt. Detta nummer av tidningen ligger på hemsidan www.kdsenior.se precis som
äldre nummer.
I Stockholm stad och län satsar
man extra på att regelbundet
skicka ut nyhetsbrev till medlemmarna, också ett bra sätt att hålla
kontakten!
MARIA WILHELMSON

Lars O Molin, förbundsordförande,
Örebro

Birgitta Södertun, 1:e v ordförande,
Ramlösa

Anne-Lie Sundling, 2:e v ordförande,
Öckerö

Samma presidium som förra året
DET SENIORTING med seminarier
och årstämma som KD Senior
planerat i Örebro i april 2020 fick
tyvärr ställas in och skjutas fram
på grund av coronapandemin.
Men 7 september blev årsstämman äntligen av, med mötespresidiet samlat i en sal i Stockholm,
och övriga, ett femtiotal ombud
och medlemmar från hela landet,
deltog digitalt.
Lars O Molin omvaldes till
förbundsordförande och 1:e vice
Birgitta Södertun och 2:e vice
Anne-Lie Sundling omvaldes
också.
Christer Fjordevik hade avböjt
omval, övriga finns kvar i styrelsen och två nytillkomna presenteras på sidan 4.
LARS O MOLIN har haft många
tunga uppdrag i KD-politiken.
Bland annat som fullmäktiges
ordförande och kommunalråd i
Örebro. Han har varit ordförande
för Kristdemokraternas Kom-

munpolitiska råd och var en av initiativtagarna till partiets årligen
återkommande Kommun- och
landstingspolitiska dagar. Dessa,
numera kallas mötet Kommun- och regionpolitiska dagar,
går av stapeln igen i april 2021 i
Karlstad. Dagen före, den 15 april
planerar KD Senior att hålla sin
årsstämma, i samma stad.
Som sitt motto för det seniorpolitiska arbetet har ordföranden
Lars myntat begreppet För en
politik med seniora ögon. Under
hösten 2020 och 2021 fortskrider
arbetet i två utvecklingsgrupper i
Seniorförbundet, en som ser över
förbundets organisation och en
som tar fram förbundets politiska
fokusfrågor.
Seniorförbundet vill vara en
spjutspets i det seniorpolitiska
arbetet, i samarbete med partiet
Kristdemokraterna.
BIRGITTA SÖDERTUN som är förbundets 1:e vice ordförande har även

hon lång erfarenhet från kristdemokratiskt arbete, kommunalt
och regionalt. Före detta regionråd i Skåne. Som tidigare kommunalråd i Helsingborg hade hon
ansvar för äldrepolitiska frågor.
Birgitta vill att KD ska uppfattas som det bästa partiet när det
gäller valfrihet och trygghet för
äldre. Hon vill att äldres kapacitet
ska kunna tillvaratas på ett bättre
sätt, i yrkeslivet och i samhället i
övrigt.
ANNE-LIE SUNDLING, KD Seniors 2:e
vice ordförande, har haft flera
ordförandeposter för KD lokalt,
kommunalt och regionalt.
I dag är hon bland annat ledamot i Revisionsdelegationen,
SKR.
Hon vill få upp problemen med
åldersdiskriminering av äldre
högre på den politiska dagordningen, och påminner om att 70
år i dag är det nya 50.
MARIA WILHELMSON
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Nya krafter i KD-styrelsen

Elisabet Wäneskog, Västerås, Västmanland

KD SENIORS STYRELSE har fått två
nya ledamöter. Båda med gedigen
bakgrund inom politiken.
I dag är Elisabet Wäneskog
fullmäktigeledamot i Västerås och
ledamot i äldrenämnden. Hon
sitter även i regionfullmäktige i
Västmanland.
Ett annat viktigt uppdrag som
hon gärna framhåller är det som
begravningsombud.
Elisabet är pensionär men som
yrkesverksam var hon distriktssköterska och medicinskt ansvarig sjuksköterska i Västerås. Hon
är adjunkt och har undervisat
blivande sjuksköterskor i vårdvetenskap med inriktning äldre
på Mälardalens högskola.
– Nämn någon seniorpolitisk fråga som du tycker
är särskilt viktig i dag?
– Att fortsätta driva på utvecklingen av äldreomsorgen. Vi
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Birgitta Nordvall, Umeå, Västerbotten

behöver kunna anställa läkare
med geriatrisk kompetens i kommunerna. Arbetet inom äldrevård
behöver uppvärderas och utvecklas till det bästa området att
arbeta inom.
BIRGITTA NORDVALL har lång erfarenhet av politiskt arbete, lokalt,
regionalt och nationellt, och var
andranamn på riksdagslistan för
KD Västerbotten 2018.
Hon började sin politiska
bana i ett kyrkoråd, och har varit
socialnämndsordförande, gruppledare och landstingsråd, haft
uppdrag i SKL:s integrationsberedning, i tillväxt- och regional
utveckling och e-beredning.
I dag är Birgitta ledamot i patientskadenämnden, individ- och
familjenämnden, i Umeå energi
och 1:e ersättare i kommunfullmäktige i Umeå.

Hon är även ledamot i regionala polisrådet nord, och ordförande i partiavdelningen.
Birgitta har varit ersättare i
KD:s partistyrelse.
Till yrket är hon distriktssköterska.
– Nämn någon seniorpolitisk fråga som du tycker
är särskilt viktig idag?
– Ensamhet och psykisk ohälsa
är ett stort lidande för många och
ett område där KD Senior kan
arbeta tillsammans med moderpartiet.
– Det är viktigt att förbundet
gör sig känt som företrädare för
frågor som berör äldre med vårdoch omsorgsbehov men också för
pigga seniorer med andra behov.
Som att driva på för seniora öppettider på träningsanläggningar.
En viktig friskvårdande aktivitet.
MARIA WILHELMSON

Resten av gänget i FS 2020

Åke Berglund,
Harmånger

Bo Grafström,
Kramfors

Ingemar Kalén,
Hofors

Sonia Lunnergård,
Sollentuna

Carina Stenbaek,
Stockholm

Reidun Westberg,
Stockholm

Kenneth Wirödal,
Hässleholm

Jan Erik Ågren,
Uppsala

ALLA I STYRELSEN:
Förbundsordförande:
Lars O Molin, Örebro
1:e vice ordförande:
Birgitta Södertun, Raml
ösa
2:e vice ordförande:
Anne-Lie Sundling, Öcke
rö
Åke Berglund, Harmån
ger
Bo Grafström, Kramfor
s
Ingemar Kalén, Hofors
Sonia Lunnergård, Solle
ntuna
Birgitta Nordvall, Umeå
Carina Stenbaek, Stock
holm
Reidun Westberg, Stock
holm
Kenneth Wirödal, Häss
leholm
Elisabet Wäneskog, Vä
sterås
Jan Erik Ågren, Uppsala
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Acko Ankarberg Johansson, KD, Socialutskottets ordförande.
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KD-budgeten är lastad med
politik för seniorer
RIKSDAGENS SOCIALUTSKOTT är det
utskott som brukar ha flest yrkanden och extremt många fler än de
övriga 14. Ett arbetstungt utskott.
Det säger Acko Ankarberg
Johansson, KD, och utskottets
ordförande.
I år har summan ökat med
46 procent, mycket beroende på
coronapandemin. Men också på
synnerligen aktiva partier som vill
utveckla politiken. En del ärenden
kommer tyvärr att bli liggande
länge. Det blir helt enkelt svårt att
hinna med.
Om KD får bestämma
Regeringens höstbudget har
nyligen presenterats, och det är
den som regeringen kommer att
regera utifrån. Men även Kristdemokraterna har lagt fram en
alternativ budgetmotion, som
visserligen inte kommer att antas,
men som tydligt berättar vad
KD vill. Den har namnet Sverige
förtjänar bättre och avsnittet som
särskilt handlar om seniorpolitik
har rubriken En äldrepolitik att
lita på.
Man kan säga att i sin motion
berättar KD vilken politik Sverige
skulle få, om KD får bestämma.
Då skulle det för det första satsas
mycket mer pengar på äldreomsorgen och vården. Då skulle
det satsas på fler sjuksköterskor,
större medicinsk kompetens i
äldreomsorgen med ett övergripande läkaransvar och en ansvarig läkare för rehabilitering.

Men nu tillbaka till socialutskottet. Det är här alla motioner
(och propositioner) som bedöms
höra till det utskottet, först bereds
för att ett utskottsbetänkandet så
småningom hamnar i riksdagen
för avgörande.
Utskottens förslag blir oftast
beslutade eftersom den politiska
representationen i utskotten följer
den i riksdagen.
Utskotten har också möjlighet
att lägga egna förslag, vilket KD
har gjort i några uppmärksammade fall senaste åren och fått stöd.
Senast i september 2020 då KD,
M och V tillsammans föreslog att
staten ska bli ensam huvudman
för LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.
Ett humanare och bättre fungerande LSS är en fråga som djupt
engagerar KD, och där riksdagsledamot Pia Steensland, suppleant i
Socialutskottet, är talesperson.
Stora uppdrag
Socialutskottets uppdrag omfattar
stora och viktiga frågor, som om
hur vården ska vara organiserad
och om patienters rättigheter.
Hälso- och sjukvårdsfrågor ligger
på Socialutskottets bord, liksom
frågor som rör barn och äldre.
Här bereds politiska beslut som
rör alla samhällsmedborgare.
– De flesta, om inte alla, frågor
berör väl egentligen äldre, säger
jag, när jag träffar Acko på hennes
rum i riksdagen.
Det är tomt på människor i

riksdagens alla lokaler, de som
kan arbetar hemifrån. Det gäller
dock inte ordföranden för Socialutskottet.
För att ta LSS till exempel,
lagen om denna rättighet till
assistans för att få vardagen att
fungera, upphör när man fyllt 65
år. Då blir det kommunens socialtjänsts ansvar att ge stödinsatser.
Det ser väl ut som en åldersdiskriminering, av äldre? Och berör
äldre.

Många gränser kan ifrågasättas
Acko säger att många åldersgränser kan ifrågasättas, och något
som KD:s riksting tagit beslut
om, är att tman vill få bort åldersgränsen uppåt när man blir
kallad till mammografi. I dag är
åldersgränsen ofta 74 år. I flera
regioner strider KD för att få bort
åldersgränsen.
– Det finns ingen medicinsk
motivering till gränsen. En
ganska stor andel bröstcancerfall
inträffar efter 74 år, och behandlingen fungerar generellt lika bra
som för yngre patienter, säger
Acko.
Jag träffar henne alltså i två
roller denna höstförmiddag, både
i egenskap Socialutskottsordförande, och som riksdagsledamot för KD.
Jag undrar vilken fråga som
KD-riksdagsledamoten anser är
den viktigaste frågan att driva och
åtgärda.
– Något som KD länge velat
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förändra, och drivit på om, och
som visat sig extra tydligt under
pandemin är att vård och äldreomsorg är så eftersatt. Ädelreformen var bra när den infördes
1992, men måste nu utvecklas och
förändras.
– Idag får du mer sjukvårdsinsatser om du bor i eget boende än
om du bor på särskilt boende, säger hon. Det ska inte vara någon
skillnad.
En anledning är dels att det fattas läkarkompetens i äldreomsorgen, kommunen får inte anställa
egna läkare, dels att det finns
alldeles för få sjuksköterskor.
KD-förslag
– Att satsa på fler sjuksköterskor
är en av Kristdemokraternas
viktigaste budgetfrågor i höstens
motion. Med vår satsning skulle
vi kunna genomföra dessa insatser. Men dessvärre satsar regeringen inte pengarna på just detta,
så det kommer inte att genomföras i vår.
– Pengarna som kommunerna
får till äldreomsorgen borde
verkligen riktas till att förstärka
sjukvårsinslagen.
Ett annat KD-förslag för att
förstärka den medicinska kompetensen är att man på prov inför
en ansvarig äldre-överläkare i ett
20-tal kommuner, en som har det
medicinska ansvaret för kommunens äldreomsorg.
För få som arbetar
KD vill även ha en överläkare som
har ansvar för rehabiliteringen.
Ungefär 30 procent av hälso- och
sjukvården utförs av kommunerna, inte regionen, men det är för
få som arbetar där.
– De flesta är undersköterskor
som gör ett fantastiskt jobb, säger
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Acko, men det behövs mer stöd av
medicinsk kompetens.
Vårdens organisation är något
som ligger på Socialutskottets
bord. En anledning till att så
många sjuksköterskor söker
sig bort från yrket är att de är
missnöjda med organisationen i
svensk sjukvård.
Acko håller med om problemen, och säger att det är för
många lager av styrningar och
otydligt ledarskap. Det är svårt att
veta vem som egentligen är chef.
– Under pandemin har man
tvingats plocka bort många
administrativa rutiner, och ändå
fungerade vården lika väl.
– Det är viktigt att man inte
bara plockar tillbaka tidigare rutiner, utan funderar över om man
verkligen behöver alla dessa.
Personalens arbetsvillkor är
också något KD vill satsa på.
– Vi lägger ganska stora pengar
på förbättringar i vår budgetmotion. Som att få bort delade turer,
ett gissel för undersköterskor.
– Man ska heltid i botten och
deltid om och när man vill.
Viktigt skydd för barn
Barns rättigheter visavi föräldrars
var en fråga för ett utskottsinitiativ under hösten. Det föranleddes
av en tragisk händelse då ett barn
som omhändertagits av Socialtjänsten i späd ålder, några år
senare lämnades till de biologiska
föräldrarna, och dödades.
Det blir ett lagförslag som stärker barns rättigheter.
– Vi måste bli mycket bättre
på att sätta barnet i första rummet, föräldrars makt får inte
vara större än skyddet för barnet,
kommenterar Acko.
På min kommentar att det även
finns problem med att omhändertagna barn skiljs från sina biolo-

giska föräldrar, och även resten
av familj och släkt, så att de helt
förlorar kontakten, svarar Acko
att det också är en viktig fråga.
– Även om barnet behöver
omhändertas ska man se hur
far-och morföräldrar, eller andra
kring barnet, kan engageras så att
kontakten inte bryts.
Hur barn har det är en viktig
seniorfråga. Många äldre är engagerade och arbetar för en bättre
samtid och framtid för deras
skull.
En viktig ny lag är att barn
som blir föremål för samhällets
insatser alltid ska ha rätt till ett
eget ombud.
Rätt att Vaffa
När det gäller äldrepolitiken så
vill KD införa något man kallar
VAF. förkortningen står ungefär
för Vård av Förälder, och anspelar
på rätten för föräldrar att ta ledigt
för Vård av barn, att Vabba, när
ett barn är förkylt till exempel.
Med VAF ska en vuxen kunna
ta ledigt från jobbet för att följa
en partner eller förälder till läkaren eller sköta om denne vid
enklare åkomma.
Vården viktigaste frågan
Acko nämner ett annat KD-förslag som de norska och danska
regeringarna skyndsamt införde
när coronan dök upp: avgiftsfri
vaccinering mot pneumokocker,
som orsakar lunginflammation,
för äldre.
– En bra investering, som
Sverige avstod från, trots att det
både räddar liv, spar pengar och
avlastar vården.
– Nu får vi igenom det med V,
men det borde införts tidigare,
säger Acko.
MARIA WILHELMSON

EU:s seniorsamarbete firar 25 år
EUROPEISKA SENIORUNIONEN, ESU,
är sedan länge den största partipolitiska seniororganisationen
i Europa. KD Senior är förstås
medlem, och var bland de första
seniorförbunden som anslöt sig
efter uppstarten i Madrid 1995.
ESU är associerad till den största
partipolitiska familjen i Europa,
European People’s Party, EPP. I
EPP ingår de svenska Kristdemokraterna och Moderaterna.
På olika plan och i skilda
former – både inom och utom de
politiska partierna – tar frågor
om äldre européers intressen och
plats i samhällslivet idag alltmer
form. Det är i sig en påminnelse
om Europas demografiska förändring med en växande äldrebefolkning (två miljoner i Sverige idag).
ESU är en sådan aktör och
kan året 2020 blicka tillbaka på
25 års aktiv verksamhet runtom
i vår världsdel. Med äldredagar,
kunskapsseminarier, idé- och
erfarenhetsutbyten, med mera –
både i de nordiska länderna och
Baltikum, i Sydeuropas medelhavsregioner och i Central- och
Östeuropa. De årliga och uppskattade sommarakademierna i Wien
”for Europe’s leading seniors” ej
att förglömma.
MED SINA ÖVER 1,2 miljoner medlemmar i 27 av Europas länder
är ESU en viktig förespråkare för
europeiska seniorers rättigheter
och medbestämmande. Antingen
dessa bor och verkar i Finland
och Estland i norr, i Bulgarien,
Österrike, Belgien och det folkrika
Tyskland, eller på önationerna
Cypern och Malta i syd. Eller för
den delen i vårt eget Sverige.
En hel del skiljer sig givetvis åt i

ESU-konferens i Prag, mars 2020. Nummer två fr v i första raden är ESUs president An
Hermans, Belgien.

ekonomiska och sociala förhållanden, i lagstiftning och annat länder
och samhällen emellan, medan
annat ter sig likt. Genom det europeiska seniorsamarbete som ESU
erbjuder kan vi byta nya idéer, lära
av våra olika erfarenheter och smittas av varandras engagemang.
Genom sitt medlemskap i European People’s Party, EPP, – det
största partiet och den starkaste
rösten i Europaparlamentet, – kanaliserar ESU propåer och förslag
i aktuella seniorpolitiska ämnen.
MED SIN ORDFÖRANDE, professor An
Hermans från Belgien, i spetsen
väljer nu ESU inte att ”jubilera”
bara genom att blicka tillbaka på
det gångna kvartsseklet som en
aktiv röst för Europas årsrika generationer. Än viktigare för ESU
är att se framåt mot nya insatser.
Behoven och utmaningarna är
många, här är några:
• Ingen åldersdiskriminering!
Sätt stopp för ålderismen!
• Ett åldersvänligt samhälle med
tjänster och strukturer tillgängliga för alla och med egenmakt
för äldre.

• Aktivt åldrande genom en inkluderande arbetsmarknad.
• Stöd och uppmuntran till livslångt lärande.
• Solidaritet mellan generationerna. Låt ung och gammal
bygga morgondagens samhälle
tillsammans!
• Mänsklig värdighet för de mest
utsatta. Bättre tillämpning av
universella mänskliga normer
på personer i livets alla skeden,
även för dem som uppnått hög
ålder och för de mest utsatta
äldre som riskerar fattigdom,
övergrepp och ensamhet.
VAD FINNS ATT tillägga? Jo, med fd
vicepresident i ESU Leif Hallbergs ord: om inte ESU fanns så
skulle det behöva tillskapas. Likaväl som att om Kristdemokratiska
Seniorförbundet, vårt eget KD
Senior, inte redan var
på plats, så skulle skälen för att
starta detta viktiga arbete vara
många och starka.
(Leif Hallberg är fd förbundsordförande i KD Senior.)

KD SENIOR
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Vad händer med pensionerna?
KD Senior anser att pensionssystemet behöver diskuteras mer i Kristdemokraterna.
I riksdagen finns Pensionsgruppen, en parlamentarisk arbets- grupp som består av de partier
som stod bakom 1994 års pensionsöverenskommelse (S, M, C, L och KD). Hans Eklind representerar KD. Han svarar på frågor som många ställer.

Gärna lugn och ro efter
jobbet men för det behövs
en rejäl pension.

– Många är missnöjda med
de svenska penionerna. Till
exempel är de lägre än övriga
Nordens.
– Kristdemokraterna vill värna
det svenska systemet men det
behövs förändringar. Gruppens
uppgift är att vårda och utveckla
pensionsöverenskommelsen. Här
pågår frejdiga debatter kring hur
vi bäst förvaltar vårt system. Besluten ska fattas med enhällighet.
– Nämn beslut som gruppen tagit.
– Pensionsgruppen, och sedan
riksdagen, har fattat en rad beslut
det senaste året som har betydelse för hur pensionerna utvecklas framöver. Införandet av en så
kallad ”riktålder”- att pensionsåldern anpassas till respektive
generations förväntade medel-
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livslängd – är en oerhört viktig
åtgärd.
– Förklara närmare!
– Utan den skulle framtidens
pensionärer få en lägre pension
i förhållande till lönen, jämfört
med äldre generationer. Det beror
på att vi förväntas leva längre och
då sjunker pensionen för varje
generation.
– Införandet av en riktålder
gör även att ”respektavståndet”,
alltså skillnaden mellan den som
arbetat ett helt arbetsliv med låg
inkomst och den som arbetat
lite eller inte alls, höjs med cirka
1000 kronor i månaden för en
genomsnittlig blivande pensionär.
– Samtliga partier är överens
om att vi ska ha ett tydligt respektavstånd. Om respektavståndet blir för litet värnar vi varken

arbetslinjen eller förtroendet för
vårt pensionssystem.
– Varför får den som
arbetat inte särskilt mycket
mer i pension än den som
inte arbetat och inte bott
i Sverige under arbetsför
ålder?
– KD anser att de särregler som
finns för beräkning av garantipensionen, där vissa kan tillgodoräkna sig bosättningstiden i sitt
tidigare hemland, ska tas bort.
Dessa personer ska i stället få
äldreförsörjningsstöd.
– Men det handlar inte
bara om respektavstånd.
Mångas pensioner är alldeles
för låga.
– Alliansregeringen visade
dock att lösningen inte är att
införa ett inkomstpensionstillägg,

utan respektavståndet ökar när vi
sänker skatten på pensionerna.
– Pensionsgruppen och riksdagen har höjt garantipensionen
och taket i bostadstillägget, vilket
lett till viktiga förbättringar av
grundskyddet.
– KD har länge varit drivande
för att sänka skatten. Under alliansregeringarna förhandlade KD
fram hela fem sänkningar av skatten på pensioner. Genom Kristdemokraternas och Moderaternas
budget för 2019 genomfördes
en skattesänkning som kom alla
pensionärer till del. År 2020 la
KD ett budgetalternativ där hela
skillnaden i beskattning mellan

pension och lön skulle tas bort.
– Regeringen svek konstruktionen med pensionssystemet genom att dela
ut extra pengar 2021. Hur
påverkar det framtidens pensioner?
– KD kritiserade förslaget om
ett inkomstpensionstillägg (IPT)

Hans Eklind
är Kristdemokraternas
representant i
Pensionsgruppen i riksdagen.

då det strider mot grundläggande
principer för beräkning av pensionsförmåner och ett inkomstrelaterat pensionssystem, självständigt från statsbudgeten. IPT
var ett socialdemokratiskt vallöfte
från 1 maj 2018 som de till varje
pris skulle infria.
– KD stod till slut ensamma i
sitt motstånd men såg till att ITP
endast blir tillfälligt. I uppgörelsen i Pensionsgruppen fick vi med
att gruppen ska ta fram förslag till
förändringar av pensionssystemet
som skapar en tydlig skillnad i
pension mellan den som har arbetat och den som inte gjort det.
MARIA WILHELMSON

Några förslag som KD strider för
1

Ytterligare höjning av taket i
bostadstillägget, till 7 500 kr i
månaden.

2

För att klara den demografiska utmaningen måste fler
arbeta mer och längre.
2015 var försörjningskvoten
knappt 75, vilket innebär att 100
personer i den arbetsföra åldern
20–64 år ska försörja nästan 75
personer i icke arbetsför ålder.
Enligt prognos kommer denna
kvot år 2060 att vara 92 personer.
Ett förslag är att införa ytterligare skattelättnad för de som fyllt
69 år och fortsätter arbeta.

3

På 1990-talet började man
arbeta när man var 20–21 år,
nu pendlar det mellan 26 och 29
år. Att sänka etableringsåldern

är viktigt för samhället, pensionssystemet och den enskildes
framtida pension. KD vill införa
ett fördubblat jobbskatteavdrag
för personer yngre än 23 år.

4

Mer jämställda pensioner.
Dagens kvinnliga ålderspensionärer har i regel lägre pension
än manliga ålderspensionärer.
Det beror på att kvinnor i genomsnitt har en lägre pensionsgrundande inkomst, vilket beror på
att kvinnor och män finns i olika
yrken, kvinnor har färre arbetsår
och ojämlika löner. Sedan 1999
finns, efter ett kristdemokratiskt
initiativ, en rätt att tillgodoräkna
sig pensionsrätt för ”barnår”. Det
innebär att upp till fyra år kan
räknas som pensionsgrundande
för den av föräldrarna som har
haft en lägre inkomst, bland

annat på grund av längre föräldraledighet och deltidsarbete.
Denna reform stärker framför
allt kvinnors pensioner, och
signalerar att det är en viktig
samhällsinsats att ta hand om
sina barn. KD vill utöka antalet barnrättsår till fem. KD vill
också att man automatiskt delar
premiepension när det finns
gemensamma barn som inte fyllt
tolv år.

5

Det är logiskt att vi arbetar
längre när vi lever längre.
Men då måste vi ha en mer
flexibel tjänstepension. Idag kan
man välja att ta ut tjänstepensionen på 5, 10, 15 eller 20 år eller
under resten av livet. När valet är
gjort går det inte att stoppa eller
ändra utbetalningarna. Det vill
KD ändra på.
11

DEBATT:

Stoppa bedrägerierna —
äldre är särskilt utsatta

ANDRA BEDRAGARE har erbjudit
sig att handla åt äldre och på så
vis kommit över deras kort och
koder, andra har låtsats samla in
donationer till forskning. Äldre
personer riskerar att drabbas
särskilt, då vissa är ovana vid ny
teknik eller har svårt att skilja
på kända och okända personer.
Det är tyvärr något som kan höra
till åldrandet. Att utnyttja denna
skörhet för att begå brott är en
avskyvärd handling.
Kristdemokraterna anser att
det måste tas krafttag mot brotten
som drabbar äldre.
– Prioritera bedrägeribrotten.
Dessa brott har ökat med 150
procent samtidigt som uppklar12

ningen halverats.
Det duger inte.
– Fler poliser.
Det absolut viktigaste för att bekämpa brottslighet
är fler poliser. KD
är villiga att vända
på alla stenar. I
Norge finns cirka
250 poliser som
inte får jobb. De
Kristdemokraterna anser att det måste tas krafttag mot
skulle kunna anbrotten som drabbar äldre.
ställas i Sverige. Vi
behöver anställa civila utredare.
kriminellas trick. Utbildningar
Sådana kan inte minst jobba
bör ske i regi av kommunen,
med bedrägerier, som inte kräver
polisen och ideella organisatiosamma typ av insatser ”på gatan”. ner. Polisen har tagit fram utbildningspaketet ”Försök inte lura
STOPPA ID-FUSKET. Bedragarna
mig” i samarbete med PRO, SPF
utnyttjar samordningsnummer
Seniorerna och Brottsofferjouren.
och falska ID-handlingar som det Denna utbildning behöver sprifinns alldeles för många av. Svedas.
rige måste göra om systemet för
att hindra falska ID-handlingar
TILLSAMMANS KAN VI skydda äldre
och systemet med samordningsmot bedrägerivågen. Men det gälnummer helt. Samtliga samordler att vi gör många saker samtiningsnummer som finns idag bör
digt.
ANDREAS CARLSON
makuleras; vi måste börja på ny
KD, riksdagsledamot
kula.
Rättspolitisk talesperson
– Automatisk utbetalning av
Ledamot av Polisskadestånd. Den som blir utsatt
myndighetens Insynsråd
för ett bedrägeri ska inte själv behöva begära in skadeståndet från
LARS O. MOLIN
gärningspersonen. Så är det idag.
Förbundsordförande
KD Senior
KD vill att skadeståndet betalas ut
Ledamot av Regionautomatiskt av staten, som sedan
polisråd Bergslagen
kräver in det från brottslingen.
– Utbildning för äldre. Många
BIRGITTA NORDVALL
är ovana vid att det hela tiden
Ledamot
förbundskommer ny teknik och appar. Det
styrelsen KD Senior
utnyttjar bedragare. Vi behöver
Ledamot
av
Regionpolisråd
Nord
hjälpa de äldre att undvika de

istockfoto.com

BEDRÄGERIER ÄR DET BROTT som
ökat mest de senaste tio åren. År
2010 anmäldes drygt 100 000
bedrägerier. Nu är den siffran
närmare 250 000. Ökad kortanvändning och internetshopping
är två svar på varför. En annan,
betydligt tråkigare uppgift, är att
antalet dömda personer under
samma period halverats. Från
3 000, till drygt 1 500.
Den här utvecklingen är ohållbar. Coronakrisen har inneburit
nya möjligheter för bedragare.
Inte minst äldre riskerar att drabbas. En kvinna i 80-årsåldern
blev till exempel uppringt av en
man som påstod sig vara från
Folkhälsomyndigheten och sa
att kvinnan misstänktes ha blivit
smittad och skulle få göra ett
coronatest. Istället lurades hon på
100 000 kronor.

Välkommen till KD Senior!
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 (KDU) och Kvinnoförbundet (KDK).
MED EN KRISTEN människosyn som värdegrund
verkar KD Senior runtom
i Sverige för att genom
opinionsbildning och förslag till politiska reformer
främja äldre människors
behov och intressen, rättigheter och livskvalitet.
KD Senior finns också
med i ESU, seniorförbun-

i KD Senior finns inget
krav på medlemskap i
partiet Kristdemokraterna, men Du ska dela KD
Seniors människosyn och
värdegrund.

det som är associerat till
den största partigruppen i
Europa, EPP.
KD SENIOR välkomnar
människor i alla åldrar
som medlemmar. Vi verkar också för morgondagens seniorer! KD Senior
vill förena nytänkande
med livserfarenhet.
För att vara medlem

KONTAKTA KD Senior om Du
har frågor om förbundet,
gärna med ett mejl till:
info@kdsenior.se.
Vi har också en hem
sida, kdsenior.se där
Du anmäler intresse för
medlemskap.
KD Senior finns på
Facebook.
VARMT VÄLKOMMEN att
engagera Dig i ett förbund
som verkar för en politik
med seniora ögon.
KD SENIOR

Sprid SeniorAktuellt!
Vill du
vara
med och
sprida
SeniorAktuellt
bland
släkt, vänner,
grannar och arbetskamrater?
Tidningen
finns som pdf på
hemsidan, www.
kdsenior.se, att
läsa eller skriva ut.
Vill din avdelning
trycka upp den
lokalt så kontakta
Maria Wilhelmson:
på mejl:
info@kdsenior.se
eller via mobil
076-527 25 66.

Stöd KD Seniors nysatsning
Vi har många goda idéer för en kristdemokratisk seniorpolitik men inte lika god ekonomi.
Valet 2022 kommer att avgöras av den stora gruppen
väljare 65+. Var med och påverka!
Välkommen med en gåva – stor eller liten.

Swish 123 295 57 97
Plusgiro 70 40 57-9
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Nya distriktsordföranden 2020

Bengt Hellström, Märsta.

Berit Wirödal, Hässleholm.

Ingemar Kalén, Hofors.

Nils-Ove Bejermyr, Storvreta.

Hellström tar
över tyglarna

Viktigt uppvärdera seniorer

Föräldrarna
inspirerade

Efter corona dags
för möten igen

STOCKHOLM STAD & LÄN. Vid
årsstämman avtackades Karin Lindell som lett det stora
Stockholmsdistriktet i flera
år. Bengt Hellström som tog
över ordförandeklubben engagerade sig i KD inför valet
2014. I dag har han flera
uppdrag för partiet, bland
annat i Sigtuna fullmäktige
och som ordförande i partiavdelningen.
Till yrket är Bengt marknadsekonom, och har verkat
inom bilbranschen. I dag
pensionär men har fullt
upp med att driva en större
hästgård tillsammans med
familjen. Den har inriktning
på föl och unghästar. Sedan
unga år är han också engagerad i idrottsföreningar.
– Som kristdemokrat
känns det viktigt att medverka i de associerade förbunden och det som ligger
närmast mig är seniorfrågor,
säger han. Jag vill medverka till att förbundet får ett
starkt mandat att påverka.
Då kan vi seniorer få en bra
framtid.

SKÅNE. Beerit Wirödal har
funnits med i den svenska
kristdemokratin sedan
1980-talet, flera år som 1:e
vice ordförande i Seniorförbundets styrelse.
Vid årsstämman tog hon
över som DS-ordförande i
Skåne efter Ingvar Nordh
och lämnade samtidigt över
ordförandeskapet i Hässleholm till maken Kenneth,
även ledamot i förbundsstyrelsen.
Berit har arbetat som undersköterska, specialiserad
på sår- och stomipatienter.
Som regionråd arbetade hon
för att utöka och förbättra
den palliativa vården och
att få fler läkartjänster inom
geriatriken.
– Att arbeta för äldre,
både friska och sjuka, gör att
jag trivs mycket bra inom
Seniorförbundet. Vi borde
värdera äldre på ett annat,
högre, sätt än vad som sker i
dagens samhälle och där kan
vi i Seniorförbundet göra en
stor insats, säger Berit.

GÄVLEBORG. Ingemar Kalén
tog över som ordförande
efter Åke Berglund. Båda
är ledamöter i KD Seniors
förbundsstyrelse.
Ingemar är född i Tanzania, där föräldrarna var
missionärer.
– Framför allt genom
deras arbete med lepradrabbade människor fick jag stor
respekt för deras sociala
engagemang. Detta har följt
mig i livet och har fördjupats
när jag hittade en hemvist
i KD.
Ingemar engagerade sig i
KD mandatperioden 19911994 då partiet för första
gången fick ett mandat i
Hofors kommunfullmäktige.
Idag har han uppdrag som
ordförande för revisionen
och är ledamot i regionens
Hälso- och sjukvårdsnämnd.
Han har även varit landstingsråd under tio år, fram
till 2018.
Ingemar har arbetat som
lärare och rektor, och representerade KD Senior när KD
tog fram ett utbildningspolitiskt program 2020.

UPPSALA. FFödd 1949 jobbar
Nils-Ove Bejermyr som ekonomiansvarig på ett åkeri för
att dryga ut pensionen. Nu
har han även tagit över som
Seniorförbundet Uppsaladistrikts ordförande, efter att
ha varit dess sekreterare en
period.
Han efterträder Jan Erik
Ågren som även är ledamot
i Seniorförbundets styrelse,
och har varit KD Seniors
förbundsordförande tidigare.
Jan Erik var också var den
som bjöd in Nils-Ove till
Seniorförbundet.
– Tycke uppstod omgående, säger Nils-Ove.
– Innan coronan slog till
hade vi träffar som vi kallade
”Ät mat med en kristdemokrat”, berättar han.
Då kunde exempelvis en
representant för Uppsalapolisen bjudas in för att berätta om sin verksamhet och
ta del av KD Seniors politik.
Nils Ove ser fram emot att
återuppta dessa utåtriktade
möten.
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Var med och påverka

Miriam Knudtzon, Billdal.

Ta debatten om
människovärdet
V GÖTALAND. Miriam Knudtzon
är journalist och startade företag för 25 år sen. För att dryga
ut lönen i början arbetade hon
i vården. Där väcktes intresset för människovärdesfrågor,
som lett till att hon nu är
ordförande för nystartade KD
Senior i V Götaland.
Hon påverkades av hur vården tog hand om, eller snarare
inte tog hand om, de äldres
känslor inför döden.
– Sättet att icke-tala om
döden har inte förändrats
nämnvärt, säger hon.
Miriam minns ett inslag i P1
om sjukvårdens prioriteringar.
En sköterska med rätt att
bestämma vem som skulle få
respiratorvård eller inte, intervjuades. Vad avgjorde hennes
beslut? Jag går på den som kan
betala skatt, svarade hon.
Miriam tycker att det behövs
en debatt i Sverige om vår
uppfattning om människovärdet.
– Den debatten ska föras
omgående och inte backa för
obehagliga sanningar, säger
hon.
MARIA WILHELMSON

spjutspets i arbetet att
ÖVER 25 ÅR har förflutit
påverka Sverige i kristsedan Seniorförbundet
demokratisk riktning,
bildades, 1993.Tiderna
tillsammans med parförändras och det är
dags för en översyn av stadgar
och organisation. Förbundsordförande Lars
O Molin är sammankallande för
gruppen som gör
detta.
Det politiska
utvecklingsarKD Senior arbetar för en bättre framtid.
betet är ständigt
tiet KD. För det arbetet
pågående, och Sverige
närmar sig ett riksdags- behövs alla goda krafter
och ideer.
val, år 2022. Då komTill årsstämman
mer var fjärde väljare
2020
har fyra motioatt ha fyllt 65 år och
ner
inlämnats,
en rör
frågor och beslut som
särskilt rör den delen av förbundets organisation
och övriga kommer att
befolkningen kommer
finnas med i arbetet
att vara högaktuella.
Birgitta Södertun, 1:e med att utveckla politiken. Men det behövs
vice förbundsordförande, leder en grupp inom många fler goda förslag
på seniorpolitik!
Seniorförbundet som
särskilt arbetar med att
KD SENIOR arbetar för ett
utveckla politiken inför
samhälle där det finns
valet 2022.
KD Senior vill vara en plats för alla åldrar att

leva ett bra liv och i gemenskap med varandra.
Men vårt huvudfokus är
att skapa en god politik
för och med
seniorer; det
tror vi gagnar
hela samhället.
Hos Seniorförbundets
medlemmar
finns en mångfald viktiga
och intressanta livserfarenheter. Dessa kan
resultera i konkreta
politiska förslag, och
motioner till kommande
årsstämma. Varje medlem, senioravdelning
och seniordistrikt har
motionsrätt.
Motionerna ska
vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast 10 mars
2021.
Mejla till info@kdsenior.se eller posta till
Maria Wilhelmson,
KD Senior, Box 2373,
103 18 Stockholm.

Vill du hänga med?
Följ Kalle!
Sociala medier, som instagram, bloggar, hemsidor är olika sätt att nå
ut. En som är mycket
aktiv på bloggen och publicerar sig flera gånger
i veckan, är Ingemar

Kalén, styrelseledamot i
KD Senior.
Under vinjetten
Iakttagelser på min
vandring som senior
kan man ta del av hans
funderingar och åsikter

om dagsläget, få tips
om intressanta artiklar
med seniortema och
följa i hans spår genom
tillvaron.
Seniorkalle finns på
www.seniorkalle.se
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Acceptera inte att skuffas undan

S

om alla länder har Sverige en undre
myndighetsgräns. Men ibland känns
det som att det även finns en övre
sådan. Inte lagstadgad eller officiell, men
ändå.
Mitt politiska engagemang väcktes när
jag såg hur illa min mormor behandlades
av hemtjänsten. Från att ha setts som en
vuxen människa med bestämmanderätt
över sitt eget liv blev hon plötsligt tillrättavisad och bemött utan någon som helst
respekt eller värdighet - i sitt eget hem.
Det var mitt första möte med ålderismen.
Ålderism, fördomar och diskriminering
mot äldre, finns överallt i vårt samhälle.
På arbetsplatsen, där erfarna medarbetare
räknas bort bara för att de har passerat
sin 65-årsdag – trots att de har mycket att
bidra med. Inom politiken, där satsningar
på äldres livsvillkor många gånger nedprioriteras
eller uteblir till förmån för flashiga prestigeprojekt. Aldrig har det blivit mer synligt
än då coronapandemin visade hur illa
rustad äldreomsorgen var för att hantera
en kris av stora proportioner.

D

et råder inget tvivel om att de äldre
behöver någon som slåss för dem
vid förhandlingsbordet. Därför la
vi under hösten fram en budgetmotion
i riksdagen där en av de viktigaste
prioriteringarna var äldre och deras
villkor.
Vi vill genomföra en historiskt
stor satsning på äldreomsorgen
och på personalen som arbetar
där. Av de nya tre och en halv
miljarder vi vill tillföra, går största
delen till att stödja kommuner som
kan uppvisa klara förbättringar av
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Visa att
man inte
behöver vara
amerikan för
att göra
skillnad
även efter
pensionsåldern!

arbets miljön. Detta är avgörande för
många äldre. En nöjd och frisk personal är
en förutsättning för att få bort hjälpcirkusen där en del äldre får ta emot ett tjugotal
olika personer i sina hem varje vecka.

M

en för att på allvar komma till
rätta med allt detta krävs även
en förändrad syn på åldrandet.
Den som vill och kan fortsätta arbeta och
engagera sig i samhällsfrågor ska ses som
den stora tillgång han eller hon är. I USA
har en 78-åring besegrat en 74-åring i valet till världens tyngsta ämbete. Jag tror,
tyvärr, inte att något liknande hade varit
möjligt här. Fördomarna mot äldre sitter
för djupt. Men vi kan påbörja arbetet mot
fördomarna. Vi kan erbjuda den förändring vi vill se.
Vi är några stycken som har utmanat
synen på vad unga personer är kapabla till
när det gäller ledande roller i samhället.
Men jag skulle önska att kretsen av partiledare och ministrar innehöll fler seniorer,
fler som kunde utmana fördomarna åt
andra hållet. För ålderismen kommer inte
att kunna knäckas med mindre än att de
äldre verkligen tar plats på allvar i samhällsdebatten.
Min uppmaning till dig som läser detta
är alltså denna: acceptera inte att bli
undanskuffad på grund av ålder. Om
du känner lusten att vara med, att
påverka och styra, så kom med!
Visa att man inte behöver vara
amerikan för att göra skillnad
även efter pensionsåldern.
Du är efterlängtad.
EBBA BUSCH
partiordförande
Kristdemokraterna

