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Pensionärernas röst blir hörd 
  
Samhällets skyddsnät låg under hård belastning i våras då coronakrisen 
slog till. De nedskärningar som under årens lopp drabbat 
välfärdstjänsterna och hälsovårdsmyndigheterna var en delorsak till att 
man på många håll hade svårigheter med att få personalen och 
resurserna att räcka till. I en välfärdsstat borde man klara av att ta hand 
om alla invånare under alla tider.  

Svårast har det kanske varit för de ensamma pensionärer som inte har 
de IT-färdigheter som krävs för att klara av att använda internet, videosamtal, smartmobiler, surfplattor 
och andra informationskanaler. De kommuner där man ringde upp de äldre kommuninvånarna för att fråga 
hur de hade det förtjänar därför beröm. Detta stöd gjorde säkert stor nytta och gjorde att olika problem 
inte förvärrades. 

Då samhällets skyddsnät inte håller betonas även det arbete som organisationerna utför. Offentliga tjänster 
ska inte överföras på organisationerna, men då det gäller att upprätthålla sociala relationer och främja 
hälsan stöder och kompletterar organisationernas arbete välfärdsstaten. Medborgarorganisationerna har 
en direkt kontakt med människorna, de för människor samman, och genom att finnas till hands försvarar 
och skyddar de människorna och bevakar deras intressen. 

I ett demokratiskt samhälle fungerar medborgarorganisationerna också som en länk mellan människorna 
och myndigheterna. Man lyssnar på organisationerna, de avger utlåtanden om olika lagprojekt och deltar i 
olika arbetsgrupper som förbereder reformer. Många reformer i vårt samhälle har också i tiderna kommit 
till på organisationernas initiativ. Organisationernas legitimitet och styrka kan sägas ligga i den direkta 
kontakten till medlemskåren och människorna. 

Det vore önskvärt att samhället verkligen såg värdet i det arbete som organisationerna utför. Inom 
pensionärsorganisationerna verkar till exempel sammanlagt tiotusentals frivilliga vilkas arbetsinsats är 
ovärderlig för vårt välfärdssamhälle. Det ofta osynliga förebyggande arbete som sker via organisationerna, 
arbetet för att nå ut till människorna och sammanföra dem är en verksamhet vars kontinuitet också staten 
bör sörja för.   

I finansministeriets förslag till följande års statsbudget ingick kraftiga nedskärningar i det offentliga stödet 
till social- och hälsovårdsorganisationerna. Tillsammans med de övriga organisationerna har Pensionärerna 
rf kraftigt motsatt sig nedskärningarna i organisationernas understöd. Lyckligtvis verkar det som om de 
befarade nedskärningarna inte förverkligas tack vare den offentliga debatten och politiskt övervägande. 
Det känns befriande att Finlands nuvarande regering uppskattar organisationernas arbete. 
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