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Med full kraft vid fyllda 60 år 
 
Pensionärerna rf, Finlands första riksomfattande 
pensionärsorganisation, grundades år 1959 för att kräva en 
bättre utkomst för pensionärerna och, alldeles särskilt, en 
höjning av folkpensionen. Än idag, 60 år senare, arbetar vi för 
samma sak – i vårt nya målprogram Mot ett äldrevänligt Finland 
som godkändes i somras innehar lågpensionärerna en 
särställning. Vi arbetar för bättre utkomst, likvärdiga tjänster, 
samt äldre medborgares delaktighet i samhället. Dessa teman 
behandlades under året vid evenemang och träffar runtom i Finland, i diskussioner med 
beslutsfattare, och även i denna tidning. 
 
Pensionärerna rf driver sina målsättningar med de medel som står till buds för en 
medborgarorganisation: organisationens ställningstaganden och utlåtanden delges 
beslutsfattarna, och vi strävar efter att påverka samhällsdebatten. Vi arbetar för våra mål 
tillsammans med andra aktörer, till exempel inom Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO 
rf och social- och hälsoorganisationernas SOSTE. 
 
Efter riksdagsvalet våren 2019 bildades en regering bestående av SDP, Centern, De Gröna, 
Vänsterförbundet och SFP. Partierna och regeringsförhandlarna delgavs Pensionärerna rf:s förslag, 
av vilka flera även förefaller gå vidare. Nivåhöjningarna av de lägsta pensionerna, en bindande 
vårdardimensionering inom äldreomsorgen, inrättande av en tjänst som äldreombudsman samt 
ett åtgärdsprogram för äldre personers boende utgör löften om ett mer äldrevänligt Finland. För 
att övervaka att löftena förverkligas fullt ut behövs ett aktivt och vaksamt medborgarsamhälle. 
 
Pensionärerna rf:s delegation uppmanade vid sitt sammanträde i somras vårt lands kommuner att 
anamma en äldrevänlig attityd. Under hela hösten lämnade våra lokalföreningar in initiativ för att 
få sina respektive kommuner att ansluta sig till Världshälsoorganisationen WHO:s nätverk av 
äldrevänliga kommuner. Flera av dessa initiativ har även gått till vidare behandling. Vi premierade 
också idrottsservicen vid Rautalampi kommun för en särskilt äldrevänlig gärning. 
 
Jubileumsåret kulminerade den 4 december på Kulturhuset i Helsingfors i en dag fullspäckad av 
evenemang. Dagen till ära hade över tusen festdeltagare från olika håll i Finland samlats, vilket kan 
ses som ett tecken på en stark och livskraftig organisation. Jag vill än en gång tacka alla er som 
deltagit i jubileumsårets evenemang och ställt upp med förberedelserna. Arbetet för ett jämlikare 
samhälle fortsätter! 
 
 
Publicerad i tidningen Eläkeläinen 6/2019, översättning: Anne Lindfors-Shaban 


