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Innehåll
•

AGE General Assembly 2018

•

PROs kongress

A GE GENERAL ASSEMBLY
Den sjunde juni samlades AGE General Assembly i Bryssel för sedvanliga kongressöverläggningar- godkänna
och revidera det år som varit och planera för det kommande året. Även i AGE är medlemsavgiften en viktig
fråga. AGE har många viktiga åtaganden och för att genomföra dessa krävs ytterligare resurser. Samtidigt är
många av organisationerna i AGE ganska fattiga och det kan vara svårt för dem att motivera kostnaderna
inför sina medlemmar. Två förslag till medlemsavgift diskuterades. Det ena vara en höjning med 5,6 procent
det andra en litet lägre med 5 procent. För en medlemshöjning krävs 2/3 majoritet och röstetalet räckte inte
för det högre beloppet. Efter en diskussion som initierades av vår ordförande Christina Tallberg antog mötet
en höjning med 5 procent.
En viktig punkt på dagordningen var Capacity building session, som handlade om hur AGE på bästa sätt ska
utnyttja medlemmarnas kunskaper och erfarenheter på nationell nivå för att kunna göra beskrivningar och
bedömningar av situationen i respektive medlemsland. En tanke är att kunna bedöma hur utvecklingen ser ut
i de olika länderna. Är det nedskärningar och försämringar som möter äldre eller finns det länder som också
satsar och förbättrar äldres villkor? I samband därmed diskuterades också de nya grupperna med Task force
som har ersatt de gamla expertgrupperna.
Vad händer bortom 2020. Vika frågor ska AGE prioritera för att kunna påverka EU s framtida sociala agenda. I
diskussionen lyftes fram de olika processer som är nära relaterade till den sociala agendan inte minst den nya
European Pillar of Social Rights. Jag tror att det för många som inte är direkt involverade i EU-arbetet är svårt
att hålla reda på alla olika beslut och processer på EU nivå som har betydelse för äldre personers villkor och
det belyser betydelsen av engagemanget från AGE. Betydelsen är också långsiktig. Pillar of Social Rights
kommer inte att ha en märkbar påverkan i närtid men kan ha betydelse på sikt inte minst för äldres
ekonomiska villkor.

En framtidsfråga är den turbulens som Brexit skapar. De brittiska organisationerna vill gärna kvarstå i AGE
som medlemmar men reglerna förhindrar detta. Samtidigt har dessa organisationer tillfört AGE en hel del.
Formerna för den framtida samverkan kommer att ses över. Förhoppningen är att det går att hitta ett
samarbete som är givande och hållbart över tiden. Samtidigt med att britterna lämnar valdes några nya
organisationer in i AGE. En organisation hade ansökt men avvisades för att det inte uppfyllde kraven för
medlemsskap.
Den slutliga punkten på dagordningen behandlade AGE Manifesto for EP Elections 2019. Mötet antog ett
valmanifest för detta val och det finns anledning att återkomma till det vid ett senare nyhetsbrev, där
manifestets krav kan sättas in i ett nordiskt sammanhang.
Ebbe Johansen från Danmark återvaldes som president för AGE
Seminarier under General Assembly
AGE arrangerade också olika seminarier i samband med General Assembly. Seminarierna byggde på projekt
som AGE är involverad i.
•

Loneliness/ social isolation

•

Incontinence and dignity

•

Financial Abuse

•

Users involvement user forum om frailty prevention FrailSafe

Jag deltog vid två av dessa Incontinence och FrailSafe. En viktig fråga under seminariet var strävan av skapa
ett kontinensvänligt samhälle. Det handlar om tillgängliga toaletter och en äldreomsorg som har tillräckligt
med personal som har tid och möjlighet att hjälpa till på nätterna vid toalettbesök samt tillgång till goda
kontinenshjälpmedel. Frågan om ett kontinensvänligt samhälle blir särskilt aktuellt i samband med Age
Friendly Cities/ Åldersvänliga städer. Jag vill gärna påminna som det projekt inom detta område som från
Nordens välfärdscenter.

PRO en feministisk organisation
Den 15- 17 juni genomförde PRO sin kongress. Många frågor diskuterades. En stor fråga blev som så ofta
medlemsavgiften. Beslutet blev en höjning med 20 kronor per år. Drygt 320 motioner behandlades och ämnena
skiftade från internt organisatoriskt arbete till intressepolitik. Som ett resultat av kongressen är PRO nu en
feministisk organisation. Det är nog den första feministiska pensionärsorganisationen. Inga invändningar fanns mot
denna betoning av organisationens inriktning. Christina Tallberg återvaldes som ordförande.

Kalendarium för hösten 2018
-

30 okt –1 nov NSKs styrelsemöte och seminarium i Bornholm, Danmark

-

24-25 oktober – AGE Council i Bryssel

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 Guy Lööv. Kontakt guy.loov@pro.se Mobilnumret är 070 29 30319

