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Rätten att åldras människovärdigt
Pensionärerna rf är en intresseorganisation för pensionärer och en
pensionärsgemenskap. Dessa två element har från första början varit en del
av vår organisations verksamhet: vi driver pensionärernas intressen på
riksnivå och lokalt, och samtidigt erbjuder vi pensionärerna en gemenskap
att dela med andra.
Styrelsen för Pensionärerna rf har på uppdrag av delegatmötet gjort upp ett utkast till ny strategi för
organisationen. Utkastet presenteras på delegatmötet som sammanträder i juni nästa år, där också
intressebevakning och samvaro kommer att definieras som vår kärnuppgift. Strategin som ska
behandlas och godkännas av delegatmötet kommer att styra organisationens verksamhet långt in i
framtiden. Medlemskåren har därför fört en grundlig diskussion via sina medlemsföreningar kring
strategin.
I strategiutkastet ställer vi som vårt huvudsakliga mål att främja ett människovärdigt åldrande. Detta
förverkligas genom våra två kärnuppgifter: dels genom att arbeta för ett samhälle som i sitt
beslutsfattande tar åldrandet och de äldre i beaktande, och dels genom att erbjuda pensionärer att
vara del av en gemenskap med dess möjligheter till ett aktivt och delaktigt liv.
Till våra mål som skrivits in i strategin hör också att främja insyn och transparens så att vi även når ut
till den bredare allmänheten utöver vår egen medlemskår, samt att stödja verksamhet på
gräsrotsnivå. Ett tredje mål vi vill betona är samarbete, både medlemsföreningarna emellan liksom
också med andra organisationer.
Våra viktigaste samarbetspartner är de nationella pensionärsförbunden, de så kallade PIOorganisationerna. Nästa år står Pensionärerna rf i tur att inneha ordförandeskapet för
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf. En av de aktuella frågorna inom PIO är det
regionala påverkansarbetet då social- och hälsovårdstjänsterna överförs från kommunerna till
vårdlandskapen.
År 2021 är också kommunalvalsår. Vi uppmanar kommunerna att agera äldrevänligt och vi lyfter
fram de kommuner som föregått med gott exempel genom sina äldrevänliga gärningar.
Kommunalvalet i april är för oss ett viktigt forum där vi kan utmana kandidaterna att arbeta för ett
äldrevänligt och människovärdigt åldrande i sina respektive kommuner.
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