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För pensionärernas sak – framåt
Pensionärerna rf innehar en viktig roll inom
organisationsverksamheten och medborgarrörelserna i vårt land.
Vi har redan i 60 års tid arbetat för att driva
pensionärsbefolkningens rättigheter och inom vår organisation
har vi främjat pensionärernas samvaro och välmående.
Vi står på pensionärernas sida, men vi motarbetar inte andra
grupper. Vi arbetar konstruktivt för ett samhälle där ingen diskrimineras på basis av ålder, utan
där människor i olika åldrar och med olika bakgrund alla kan leva ett fullvärdigt och värdefullt liv
som det de är. Vi påminner om att en stor pensionärsbefolkning är en resurs som ett hållbart
samhälle inte har råd att förslösa. Det lönar sig att ta hand om pensionärernas hälsa, utkomst och
delaktighet. Det gagnar både kulturen, demokratin, liksom också näringslivet.
Även statsmakten har noterat pensionärernas insats inom frivilligarbetet där de medverkar till att
förbättra välfärden, vilket även statsmakten funnit värt att stödja. Man kunde ju hoppas att den
insikten också fanns då nya administrativa krav ställs på föreningarna. Det är i samhällets intresse
att underlätta den icke vinstdrivande frivilligverksamheten i så hög grad som möjligt, inte att
försvåra arbetet.
Pensionärerna rf, dess medlemsföreningar och medlemmar utgör en aktiv, initiativrik och erfaren
del av påverkansarbetet. Till organisationens 20 representantmöte i fjol hade våra
medlemsföreningar förberett över 180 motioner, och för delegationen som sammanträder i år
mer än 80 motioner. I vårt nya äldrepolitiska målprogram sammanfattas de teman och
målsättningar som vår medlemskår vill främja. Efter riksdagsvalet skickade vi våra målsättningar
för regeringsprogrammet till samtliga riksdagspartier.
Pensionärerna rf grundades år 1959 utgående från en rörelse som krävde folkpension för alla på
lika grunder. Ännu idag har vi som mål att motverka pensionärsfattigdomen genom en höjning av
folkpensionen. Likvärdiga och tillräckliga social- och hälsovårdstjänster är en annan omfattande
helhet där Pensionärerna rf:s påverkansarbete behövs. Hörandet av äldrebefolkningen måste
stärkas, liksom även det arbete som utförs inom äldreråden. Ett nytt tema som diskuterats bland
medlemmarna är klimatförändringen, vilket är ett tecken på en organisation som lever i nuet och
har omsorg om vår gemensamma framtid.
Vid sidan av intressebevakningen är vi också en organisation för gemenskap och samvaro. Vi
sammanför människor från olika håll i Finland, på bägge inhemska språken.
Pensionärsbefolkningens mångfald, dess varierande bakgrund och olika slags kunnande syns i
medlemskåren och verksamhetsformerna. Allt fler pensionärer har gjort en arbetskarriär

åtminstone till en del utomlands, eller de är kanske födda utomlands. Denna mångfald beaktas
inom Pensionärerna rf.
Under jubileumsåret 2019 syns och hörs Pensionärerna rf runtom i landet vid olika fester,
evenemang och diskussionsmöten. Huvudfesten anordnas den 4 december på Kulturhuset i
Helsingfors. Vår jubileumsutställning som visas på ett tiotal orter berättar om vår 60-åriga
organisation som blickar mot framtiden. Utställningen presenterar människorna som står bakom
föreningsarbetet samt organisationens mål. Vi riktar vårt tack till hela medlemskåren och de
tusentals frivilliga som för vår organisation vidare – de är värda ett stort tack. Låtom oss alltså fira
dem, detta är deras fest!
Publicerad i tidningen Eläkeläinen 3B/2019, översättning: Anne Lindfors-Shaban

