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statsrådet förchefenochTill

Socialdepartementet

chefen förregeringen1992 bemyndigadeGenom 26 novemberbeslut den
statsrådet kommitté medtillkallaWesterberg,Socialdepartementet, att en

året för äldrei Europeiska ochdeltagande detför svensktuppdrag ettatt svara
Kom-Kommittén1993.generationernasolidaritet mellanför namnetantog

äldreåret1992:12 Europeiska 1993.S förmittén
Europeiskaministerråd 24 juni 1992 anordna detEG:s beslutade den att

Syftetgenerationerna 1993. har bl.a.året solidaritet mellanäldre och förför
solidaritetensamhället, stärkapositiva bidrag tillde äldresvarit belysa attatt

utmaning fördenöka medvetandetgenerationernamellan samt att om
äldreåretåldrande Europeiskainnebär. Detbefolkningsamhället som en

Äldreprogram pågått 1991-1993.EG:s förstaavslutar som
1992:102 kommittén utveckladirektiv dir. skallregeringensEnligt

äldreåret därigenom solidaritet mellanEuropeiska ochdetidéer hurom
åretför och äldresmanifesteras i samhället. Tematgenerationerna kan

från media, tecknings- ochmedverkansituation kan belysas, t.ex. genom
frivilliginsatser syftar tillbidrag, konferenser,fototävlingar, litterära som

uppgift vidaregenerationerna Kommitténs börutbyte mellanökat varam.m.
landstingorganisationer, kommuner,befintliga projekt hosföra framatt

Äldreåret.förfalla inomm.tl. kan ramenansessom
året för solidaritet mel-Genomförandet det Europeiska för äldre ochav

återgesSverigeEG i korthet i kapitel1993 inom och igenerationernalan
förmedla fördjupadfrämst till syfteFöreliggande delbetänkande har att

Europa. I sitt slutbetänkandeinformation äldres situation iochkunskap om
fullständig redogörelse förkommittén lämnakommer att genom-en mer

Äldreåret Sverige.ierfarenheternaförandet och av
från med denbemyndigande förordnades ochMed stöd regeringensav

Sverigesiordförande förbundsordförandenjanuari 1993 kommitténs1 som
SPF Carlshamre. Under med detta del-Nils arbetetPensionäisförbund

sammansättning leda-kommittén i övrigt haft följandebetänkande har av
departementsrådet Civildepartementet Lars Bryntesson, departe-imöter:

Håkanmentsrådet Ceder, utredningschefen i Lands-Socialdepartementeti
Korset, för-Gösta professor Jan Helander, Rödatingsförbundet Engfors,

PRO Sandberg,Larsi Riksorganisationbundsordföranden Pensionäremas
Svenska Nordström-Wiman, sjuk-Kommunförbundet Ylvaisekreteraren

vårdsdirektör Sonja Wiklund.Thorbum kanslichef Lillemorsamt



Som sakkunniga hari ingått:kommittén ombudsmannen i Tjänstemän-
Centralorganisation TCO Gunn Franzén-Ljung, avdelningsdirek-nens

Socialstyrelsenitören Sigbrit Holmberg, departementssekreteraren i
Socialdepartementet Kristina Jennbert, direktören Sverigesi Akademikers
Centralorganisation SACO Tobias Lund, avdelningschefen i Boverket
Fredrik Platen, Roger Ticoalu, Fryshuset, professor Lars Tomstam,von
Uppsala universitet, direktör Lars Wettergren, Stiftelsen Stockholms läns
Äldrecentrum departementssekreteraren Socialdepartementetisamt Per-

Ångman.Olof
Som kommitténs sekreterare förordnades den 1 december 1992 departe-

mentssekreteraren Socialdepartementeti Minga Orkan.
Föreliggande delbetänkande, faktabok äldre i Europa, haren om

uppdrag kommittén sammanställts journalisten Charlotte Säfström.av av
Arbetet har samordnats och materialet har bearbetats sekreteraren Mingaav
Orkan. För bokens layout har Lotta Thomasson svarat.

Kommittén för Europeiska äldreåret får1993 härmed överlämna sitt
delbetänkande SOU 1993: 111 Borta bra hemma bäst Fakta äldremen om
i Europa.

Stockholm 15den december 1993

Nils Carlshamre

Lars Bryntesson Håkan Ceder Gösta Engfors

Jan Helander SandbergLars Ylva ordsträm-WimanN

Sonja Thorburn Lillemor Wiklund

Minga Orkan



YEAREUROPEAN
PEOPLE ANDOLDEROF

GENERATIONSSOLIDARITYBETWEEN

7993

ÄLDREÅRET 1 993EUROPEISKA

GENERATIONERNAMELLANSOLIDARITET





Innehållsförteckning

Tabellförteckning

Sammanfattning

året förför och solidaritetEuropeiska äldre1
1993generationernamellan i

deltagandetDet svenska
befolkningEuropa har världens äldsta

småttSolidaritet i ochstort
Äldre problemgruppinteär en
På villkormännens

EG-regler för pensionärernaInga gemensamma
Samhället inte alltklarar
Det solidaritetkrävs

Äldre Sverigeoch Europa2 i
från EuropabarometersvenskResultat en

A Inledning
revolutionenDen demografiska

Eurobarometem
äldreGammal eller

åldrande,vård ochAttityden till omsorg
Att behandlad medbli respekt
Betyg svensk äldreomsorg

EG:sSvensk medäldreomsorg i jämförelse
Institututionsvård hemvård 29eller

30Förändringar inom äldreomsorgsvensk
sjukvård 30Betyg svensk

Relationen mellan generationerna 31

32Ensamhet



Värderingar 32
Kontakter med den generationen 33yngre

omvårdnadOmsorg och 33
Institutioner hemhjälpoch 34

fårAndel regelbunden hjälp i 35hemmetsom
Vem äldreomsorgenbör sköta 36

sigVart vänder 38man
ArbeteD och andra aktiviteter 38
Arbete pensioneringeller 39
Att fördriva tiden 39

äldreåretDet Europeiska 1993

SammanfattningE 42

Åldrandeoch attityder till äldre
frånResultat EG Europabarometer 43

Vad Europabarometerär en
A Inledning

Ålderdomens förändrade natur
Den demografiska revolutionen

B Den äldre europeiskemedborgaren
Vad kallasvill de 45

våra äldreRespekt för 45
Äldre bättreoch 47
Att fördriva tiden

avståndNärhet lite 50
C Gammal och ung

På våglängd 51samma
Höna fjäder 52av en
Min broders beskyddare 54

FrågorD 55om pengar
Att klara sig 55
Hur mycket myckettillräckligt 57är
Vem ska betala pensionema 59

förmånderPensioner eller 59
Att fram pensioneringenemotse
ÄldreE löntagare 61
Arbete pensioneringeller 61
Ge plats för de 62unga
Åldersdiskriminering 62



Att bryF om
Handikapp och omsorg
Är tillhjälpavilligfamiljen mindre att

65Vård regii samhällets
65konsumentKlient eller

vårdrått förbetala

Aldrepolitik
mediaPolitik och

äldreför debordePolitikerna göra mer
året 1993Europeiska

SlutsatsH

Äldre EG4 i
områdetekonomiskaochsocialadetPolicysinom 69

Inledning 69A
70äldreobservatoriumEG:s om
70ObservatorietorganiserasHur
70Arbetsmetoder
71EGikvinnorAllt fler äldre

pensionemakunnaHur ska garanteraman
71framtidenSvåra frågor införarbetarfärrenär

och livsmönsterlevnadsstandard 72

svårare fördetstatistiknationellBrister i gör
73handla.politiker att

pengarnaVarifrån Vad spelarkommer staten
73rollför

EG-ländemai byggerPensionssystemen
traditionerolika

Äldre mellanskillnadernaochallt bättrelever
pensionärer ökar

ålderspensiongått ilika sedanKan leva gott manman
består, alltlåga inkomsterFattigdom och trots

pensionärerTvå Barnfamiljer ochfattig:grupper
Några slutord
Kapitalvaror

avgiftsfri serviceochUnderstöd, rabatter
pensionärerFattiga rikaoch

äldrepensionärer har det bättreYngre än
Förtidspensionering



Kvinnor fattigareär än män
långtHur nåtthar beslutsfattarna

Blir svåraredet lättare eller pensiontillrättatt
Den privata sektorn expanderar
Systemen anpassade förär kvinnormän är-

förloraresystemens
Att leva ensam
Hur äldre bor

dåVad för förbättra boendetgörs att
Framtidsutsikter
Äldre arbetare och arbetsmarknaden

Minskad års ålderaktivitet efter 55
årende 20senaste

långsiktigaDen trenden kortare yrkeslivmot
Hur har samhället drivit för folkatt att
i förtid 8
Ålderspension inte längre detär ensamtsom
avgör slutar arbetanär man
Nya mekanismer när slutar arbetastyr man

övergångenHur sker mellan arbete och
ålderspension Vad ska avlevaman
Förändrat socialt skydd
Social åldrandehos människorstatus
Ålder, arbete och pensionering: Vad händer
några års sikt 8
De statliga myndigheterna: Hur ska begränsaman
risken för de statliga pensionssystemen skaatt

i konkurs
Framtidsutsikter
Hälsa och social service

Hälsa och social service
Hur ska servicen organiseras

bådaI omfattas pensionärersystemen
I Danmark dominerar den offentliga servicen
Vad i länderna för minskagörs samordnings-att
problemen
Boende vårdför äldre behöversom
Vård i hemmet
Några konkreta exempel det görs 1som



utestängdaellerIntegreradeäldre:Europas 103
Äldre 104skiktsamhällets allarepresenterade ibör vara

104handförändras efterLivet
105teorierNågot äldreforskamasom

deltagande ide äldresVälfärdspolitiken och
106samhällslivet

för äldreBoende
från städereuropeiskaFallstudier 109sex

så 109här:formulerasstudien kanSyftet med
110Storbritannien
110Italien
110Danmark
111Tyskland
111Holland
112Frankrike

Vård europeiskaländerioch 115omsorg
Översikt 115ländernai de sjuöver systemen

116Några utvecklingstendenser
117uppbyggnadKonsekvenser systemensav
117familj och nätverkOrientering mot
117marknadenOrientering mot
117offentligaOrientering systemmot
118Olikheter

Äldres EG-ländernatolvilevnadsvillkor 119

19A Belgien 1
119livsstillevnadsstandard och

Äldre 120arbetsmarknadenocharbetare
120social serviceHälsa och

Danmark 121
121vård ochförAllmänt system omsorgom
121Ekonomiska skyddsnät

Ålderspension 121
121handikappadeOmsorg äldre ochom

Frankrike 123

Ålderspension 124
125Omsorg äldreom



Grekland 126
levnadsstandard och livsstil 126
Äldre arbetare och arbetsmarknaden 126
Hälsa och social service 127
Holland 127
Ålderspension 128
Omsorg äldre 128om
Irland 129
Levnadsstandard och livsstil 129
Äldre arbetare och arbetsmarknaden 130
Hälsa socialoch service 130
Italien 130
Ekonomiskt skyddsnät 13 1
Ålderspension 13 1
Omsorg äldre 13 1om
Äldreomsorg under perioden 1992-1994 132
Luxemburg 133
levnadsstandard och livsstil 133
Äldre arbetare och arbetsmarknaden 133
Hälsa och social service 134
Portugal 134
Levnadsstandard och livsstil 134
Äldre arbetare och arbetsmarknaden 134
Hälsa och social service 135
Spanien 135
Levnadsstandard och livsstil 135
Äldre arbetare och arbetsmarknaden 135
Hälsa och social service 136
Storbritannien 136
Ålderspension 137
Omsorg äldre 137om
Tyskland 138
Ålderspension 139
Omsorg äldre 140om



Tabellförteclming

Tabell
behandladesig blivitAndel2:1 somsom anser

andraklassensmedborgare
32hos bamförsökaEgenskaper2:2 uppmuntraatt

år65Andeläldreomsorg. överOmfattning2:3 av
34hemhjälpharinstitution eller sorti
35får hjälp i hemmetregelbundenAndel2:4 som
35Sverigehjälp iregelbundenVemvilka2:5 ger
37äldreomsorgenVem bör sköta2:6

aktiviteterAtt fördriva tiden2:7 -

dig medbehandlarmänniskordu3:1 Tycker att
äldreblivitrespekt dumindre närellermer

behandladeblivitdeAndel tycker3:2 att somsom
andraklassensmedborgare

igenfått mig levaAtt bli äldre har3:3 att upp
Tidsanvändning3:4

familjen3:5 Kontakt med
sigofta kännerAndel äldre3:6 ensammasom

äldre 51oftast hjälpsammaYngre människor är3:7 mot
52barnhosföräldrar bör3:8 Egenskaper uppmuntrasom

människor 53medhar duHur mycket kontakt3:9 yngre
pliktDe har3:10 arbetar garantera,attensom

äldre kan levaskatter,bidrag eller att engenom
54nivåanständig

äldrehuvudproblemetAndel3:11 att somansersom
medtillräckligtinteland de hari sitt ärmöter att

55problemavhar ekonomiskalevaattpengar
ekonomibeskriva dinäldreHur skulle du3:12 som

närvarandeför
Är 57stortillräckligtdin pension3:13

nivå försäkraskaVilken den lägsta3:14 är statensom
på 58pensionärerna kan levaatt

värda 59pensionerhöjda3:15 uppoffringarVilka är

13



3:16 Hur ska äldre människor: Pengarstötta ellerman
förmåner
Andel3:17 allmänheten föredrar flexibelav som
pensionsålder 61

SO-årsåldem3:18 Människor i bör slutaär arbeta försom
bereda plats för 62att yngre

3:19 Andel äldre löntagare diskrimineradeärtror attsom
det gäller anställningarnär 63

Andel3:20 frånäldre regelbunden hjälptar emotsom
makar eller hemtjänst

4:1 Källor hushållsinkomsttill sammanlagd med
utgångspunkt från ålder familjens huvud-
försörjare, Holland 1985 74
Statlig4:2 pension och tilläggspension andelsom av
slutlön netto EG-ländemai 1989 77

åldersgrupper,4:3 Kapitalvaror i olika
Portugal 198990

4:4 Förväntad livslängd EG-ländemai 1989
4:5 Proportionen åldernkvinnori förhållande45-69 i

år,till befolkning 70 1960-1990 potentialenöver
för kvinnor ska kunna hand äldre 95att ta om

14



Sammanfattning

Äntligen harkartläggas. DetbörjatEG-ländemaisituationde äldreshar
Ãldreprogram 1991 till 1993.frånlöptförstatack EG:sgjorts somvare

mellansolidaritetäldre och föråret förEuropeiskablivit detharKulmen
SverigedärmedochEFTA-ländernaockså1993,generationerna som

aktivtdeltagit
hjälpa tillvill viäldre iEuropafaktaboken attden härGenom om
möjlighet tillfinnsländer. Häri andrasituationäldreskunskapsprida om

hanzüing.tillinspirationavsnittkan vissaoch kanskejämförelser ge
emellan. Trotsåt, ländernamycketäldre skiljer sigför deSituation en

hurcentral fråga ärproblem. Enmångadetdet finns gemensamma
äldreochframtidensdagensHurskaskapensionsfrågan

mellanklyftornaförhindraskalevnadsstandard Hurhyfsad attmanen
undvikaförökar Vad kan görapensionärer attolika attmangrupper av

fattigaste invånarekvinnor blir Europasgamla

EG-undersökningar ochinnehåller radsammandragbokenDen här av en
jämförande studiersvenskaengelskapubliceradeartiklar ettsamt av par

Sverige Europa.ochvillkor iäldresom
åretdet Europeiskaanslutning tillistudierna framtagnaDe flesta ärav

syfte med1993. Ett viktigtgenerationernasolidaritet mellanförför äldre och
Äldreåret åldrandeutmaningdenvarit öka medvetenhetenhar att som enom

äldrefördjupad kunskapDärför behövsför Europa.befolkning innebär om
deras villkor.och

året för äldre ochEuropeiskabeskrivningkortinleds medBoken aven
genomförande i1993; syfte ochgenerationerna desssolidaritet mellanför

kapitelSverige Europaoch
för Europapar-sammanfattande citathjälpMed representanteravav

EG uppfattarinombild hurEG-kommissionenochlamentet manges en av
äldreåret 1993 haft.Europeiskafunktion detfrågor vilkenäldre ochrörsom

193,från Social Europetidskriften ägnatSynpunkterna hämtadeär som
året för solidaritet mellanför äldre ochEuropeiskaett temanummer
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generationerna 1993. Den EG-kommissionenshar Direktorat förgetts ut av
Sociala frågor, Directorate General V, Employment, Industrial Relations,
Social DGAffairs V.

Därefter fråni kapitel 2 resultatet svensk s.k. Europaba-presenteras en
Äldre ÄdelutvärderingenSverigei och Europa. 93:4, utgivenrometer av

Socialstyrelsen.
gångenFör första har det gjorts svensk Europabarometer meden

frågoridentiska EG-undersökningeni den Age Attitudesandstorasom
Frågornagjordes 1992. har år.ställts till drygt 0001 svenskar 60översom

Det det möjligt jämföragör svenska pensionärers attityder medatt
EG.generationskamraterna i Lennarth Johansson, Socialstyrelsen, har i

Äldrecentrum,samarbete med Lars Andersson, Stockholms läns ansvarat
för den svenska barometem.

förhållandenEfter detta i svenska med jämförande europeiskaavstamp
utblickar, i kapitel 3 möjlighet till fördjupade insikter i attityderna tillges
äldre i de EG-ländema.tolv Där frånresultaten denpresenteras stora
Europabarometem Age and Attitudes. Main fromresults Eurobarometera
Survey publicerades 1993 Den har sammanställts professor Alansom av.
Walker EG-kommissionensuppdrag Sociala frågorDirektorat för V.av

tvåDet handlar egentligen undersökningar EG-medborgare fåttdärom
frågor åldrandet och attityder till äldre. Denrör första ärsvara som en

opinionsundersökning omfattar 13 00 EG befolkningsom ca personer av :s
år.15 Den andraöver specialundersökningär omfattar 5totalt 00en som ca

år60 inom EG-ländema.de tolv Av framgåröver resultatenpersoner att
ålderdomen inte med den första pensionsutbetalningen. Gammalstartar är

års ålder.75sällan före EG:s äldre långtöverlag friskaär och aktivaman upp
åldrarna.i

Fakta äldres EGvillkor inom det socialpolitiska och ekonomiskaom
området redovisas i frånkapitel Materialet Olderhämtatär rapporten
People Socialin Europe: and Economic Policies. The 1993 Report of the
European Observatory, skrivits Alan Walker, Jens Alber Anne-ochsom av
Marie Guillemard EG-kommissionenuppdrag DG V.av

frånForskare EG-ländemaalla har frånställt statistik sinasamman
Äldreområdenahemländer inom Levnadsstandard livsstil,och arbetare

och arbetsmarknaden Hälsa och social service. Ländemtaterialetsamt
har sedan jämförts och tolkats mindre forskare. frågaEn centralav en grupp

pensionsfråganhurär ska lösas. Hur ska dagens framtidensoch äldre
hyfsad levnadsstandard Vad kan förgaranteras undvikagöra atten attman

kvinnorgamla blir Europas invånarefattigaste
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delområdena står EG,fjärde i fokus inomUtöver de nämnda etttre
frånfrågan integrerade i eller utestängdahuruvida Europas äldrenämligen är

Det5 referat detta byggerI kapitel kortsamhället. tema.ett enges
TvåDG193, EG-kommissionen V.Social Europe utgivenartikel i av

C René J T Rijsselt,Kees P M Knipscheer ochholländska forskare, van
hållerfrågan.några En fullständigutvecklar där aspekter rapportav mer

Observatory.EG-kommissionens Europeanutarbetasatt av
Några i kapitel Därforskningsresultat äldres boende presenterasom

återges bostadsutvecklingsprojekt i europeiskai korthet exempelsex
från Storbritannien, Italien, Danmark, Tysk-hämtadestäder. Exemplen är

BetterMaterialet sammanställt iHolland Frankrike.land, och är rapporten
Case Studies SixConditions Older People. fromLiving forHousing and

SBIGottschalk red.,Cities Georg och Philip Potter TownEuropean av
Statens Byggforskningsinstitut i DanmarkPlanning 68. Den utgivenär av

fått EG-kommissionen.projektet stöd1993, och har av
vårdSocialstyrelsen Sverige tittat hur ochi har närmare omsorg

redovisat isju europeiska länder. Resultatet finnsfungerar i rapporten
Countries, SoS-Care Social Services Seven EuropeanHealth and in

Socialstyrelsen. Ansvariga1993:6, för materialinsamling ochrapport ana-
StigFolkesson, Bo Larsson Tegle.Hans ochlyser är

återges sammanfattning äldre äldresI kapitel 7 i de delar ochrörsom
vårdOlika för beskrivs; de har sin bas isituation. ochsystem omsorg som

lösningar offentligt finansieradefamiljen, i marknadsorienterade i
Skillnader utvecklingstendenser kommenteras istyrda alternativ. ochoch

korthet.
innehållerkapitel beskrivningar deBoken avslutas med kortasom av

EG-ländema.levnadsvillkor i och de tolväldres vart ett av
pensionsfrårespektive framföralltFaktaavsnitten för land behandlar gor,

vård anspråkDe inte heltäckande, förmedlaroch gör attomsorg. vara men
ändå viktiga fragment tydliggör skillnader och likheter mellan Europassom

också någraAvsnitten de problem utvecklingstendenserländer. belyser ochav
från tvåstår Uppgifternaländerna inför. hämtade huvudkällor:ärsom

Socialstyrelsens Health Care Social Services Sevenin Euro-andrapport
Countries, SoS-rapport Social Europe 193,1993:6 tidskriftensamtpean

frågorEG-kommissionens Sociala DG VDirektorat för gett ut.som
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året ochfor äldreEuropeiska
1993generationernamellansolidaritetfor

förEuropeiska året1993 detmanifestemdes underi EuropaRunt om
ministerråd stodgenerationerna. EG:smellansolidaritetoch föräldre

ÃldreprøgramÃldreåret, förstaavslutar EGbeslutet.bakom :ssom
positivadet äldresbelysaBland demsyften.haft flera1991 -1993, har att

ochgenerationernamellansolidaritetenstärkasamhället, attibidrag att
åldrandesamhälletförutmaningdenmedvetenhetenöka som enom

nationella kom-inrättademedlemsländertolvinnebär.befolkning EG:s
Bryssel samordnariEG-kommissionenunder året.arbetetförmittéer

ingår.medlemsländernadärkommitté,rådgivandearbetet via en
Europaparlamentetförbl.a. någrakapiteldettaI representanterger

Äldreåret. frånhämtatUnderlaget ärpåEG-kommissionen sinoch syn
V.-kommission DG93 EGISocialtidskriften Europe gett utav ensom

deltagandet.svenskadetnågra ordförstMen om

svenska deltagandetDet
året 1993EuropeiskaSveriges deltagande idärmedEFTA-ländemas och

året.kraft underträda idock inte hannEES-avtalet,iinskrivetfinns som
EG:smedvidobservatörer mötenEFTA-ländema följt arbetethar som

rådgivande kommitté.
regeringendeltagandet harsvenskasamordna det utsettFör enatt

då Europe-äldreåret 20 januari, dagen1993. Denkommitté för Europeiska
presenteradei Brysseläldreåret 6000invigdes inför1993iska personer

generationerna hu-Solidaritet mellanhandlingsplan.kommittén sin var
Äldreåret Sverige.igenomförandetvudtemat för av

myndig-riksorganisationer ochmed radsamarbetatKommittén har en
ochstimuleraregionalt och centralt-med deras hjälp -lokalt,förheter att

året.underaktivt deltagandeunderlätta ett
1-10aktivitetsvecka,också nationellinitiativ tilltagitKommittén har en

generationerna. inled-VeckanSolidaritet mellan1993,oktober temat
social-och invigdesden 1 oktoberäldredagFN:s internationellades av

Rosenbad.iWesterberg vid möteminister Bengt stortett
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Kommittén dåpresenterade bl.a. aktivitetskatalog. Den visar etten
imponerande för äldreåretdet Europeiska Sverige.i I skolorengagemang
och sjukhem, daghem, servicehus och dagcentraler, bibliotek,

Sporthallar, Folkets hus, kulturhus festplatser-och överallt harmuseer, man
och aktivitetermöten och för äldre yngreocharrangerat av

åretHuvudtemat för Solidaritet mellan generationerna visathar sig
mycket angeläget med aktualitet i den svenska samhälls-ett tema storvara

debatten. I lokala och centrala har illustrerats i debattertematarrangemang
och forskningskonferenser, i tecknings- och boendetävlingar och i ut-
ställningar olika slagav m.m.

För stimulera fortsatt utvecklingsarbete Solidaritetatt ett temat
mellan generationerna har regeringen beslutat miljon1 kronor ettom som

fått på.30-tal projekt dela

Solidaritet mellan generationerna huvudtemat förvar
avÄldreâretgenomförandet i Sverige

Europa har världens äldsta befolkning
Europa åldrasden världsdel befolkning Sverigeär snabbast. har redanvars
nåtts Påäldreboomen. decenniers sikt fjärdedelär närmareettav par en av
Europas befolkning pensionärer. Därför det viktigt statsmakternaär att
markerar sitt intresse för de äldres situation.

Det äldreåretEuropeiska har riktat sig till alla EGbor i och EFTA.som
Dess huvuduppgift förstahar i hand varit alla medvetnagöra äldreatt mer om
människors såvillkor. Det mångaviktigt möjligtär inser vilkenatt som

åldrandeutmaning befolkning När beslut ska fattas inomär. ländernaen var
för sig, EG, gåreller inom fråndet inte bortse de äldre. I tideratt av

åtstramningekonomisk kommer dessutom kraven öka medmän-att att
niskor ställer för äldre börjar behov hjälp Redan i dag detärupp som av .

tvåanhöriga vårdtredjedelarutgör all i Sverige.hemmet isom av
I frångäller det Pånästa tanke till handling. måsteallasteg planatt

med i beräkningen och diskutera vilka förändringarta befolknings-man
strukturen nödvändiga.gör

Solidaritet i och i småttstort
Äldreåret har syftat till öka solidariteten mellan generationema. Solida-att
riteten mellan generationerna kan eftersträvas i det och i det lilla. Enstora
solidaritetshandling kan sitt 59-årigbarnbarn,vara en mormor som passar en
arbetare väljer i pension för människa ska inatt fotattsom en ung en

arbetsmarknaden eller dotter städar och handlar sin gamlamaten som
I det perspektivet gäller solidaritet pensioner. Detstora handlartmamma. ex
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årmånga byggerpensionsnivåer intjänadeeller hurinte bara systemenom
vad detMen händerpensioner. närpå. betalar dagensi dagDe arbetarsom

pensionsinbetal-sinakassan generationElleri vägrarblir minus geenom
generationernakriggeneration mellanKan vitill äldreningar etten

både ochmellansolidaritet,diskussionförhindra det krävsFör att omen
generationerna.inom

Många EG-länder haft högahar längehandla jobben.Solidaritet kan om
varit locka äldreharproblemenEtt attarbetslösa. möta attandelar sätt att ge
åldras, går fortsättadetbefolkningenmed tankeMen, attplats attyngre.

direktgår det finnsför det faktumsättet inte blundaDetdet ettattatt
människorantaletstorlek ochde sociala budgetamassamband mellan som

hjälpmedicinskbehöverpensionärer och äldreblir flerNär detarbetar. som
ökandemåste deMånga för kunna betalaarbetadet samhälletkostar attmer.

utgifterna.
Är arbetskraften slutarmöjligt delarsamhällsekonomisktdet att stora av

Förtidspensionering dyrtår Svaret nej.55 tvekan ärvid ettarbeta är utan
socialförsäk-står lejonpartenpensionerna föralternativ. Redan avnu

mångaHur kännerOch till det personliga planet:ringsbudgetarna. manser
Är nedslåendeår läsadet intefyllda femtiogjort sitt efter rapporterde attatt

åldersdiskrimineringenkallar45-åringar arbetareäldre ochför attvetasom
erfaren-kunnande,mentorskap,börjat Var tankarnaharredan har omom

vägentagitoch kompetenshet
bådamåste riktningama.fungera igenerationernaSolidaritet mellan

äldre. Denäldre till hjälplösaförvandla kapablahandlar inteDen storaattom
samhället.glädje itill ochfriska och demajoriteten äldre ärär nyttastor

Äldre bestånds-både samhällets allamåste familjen och iinominges mod,
för detvishet och kunskaperfarenhet,med sig sindelar, dela storaatt av

193.Social EuropeUrbästa.allmännas

bådamåste fungera iSolidaritet mellan generationerna
Äldre både familjenmåste mod, inomingesriktningarna.

kulturella sfärerna,ekonomiska ochoch i de sociala, att
kunskap förvishet ocherfarenhet,dela med sig sin storaav

allmännas bästa.det

Äldre problemgruppinteär en
EG-äldreåret 1993Europeiskadrivande krafterna bakom detEn de varav

EG-parlamentet, harChanterie, ledamot iRaphaelparlamentet. ärsom
Äldreåret, tidskriftenredovisar imånga hansynpunkterintressanta som

SocialaDirektorat förEG-kommissionensSocial 193, skriftEurope en som
frågor DG V gett ut.
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Även måste tilldet nödvändigt tänka problemen, viär att attom se-
inte överdramatisera situationen betrakta äldreattgenom som en
problemgrupp.

faktisktDen majoriteten de äldre aktiva medborgareär ärstora av som
integrerade i samhället. Det viktigt visa rättvis ochhelt är att upp en mer mer

positiv inte vid äldres beroende behovbild lägger tyngdpunkten ochsom av
hjälp.

viktigt visa rättvis och positivDet är att upp en mer mer
bild inte lägger tyngdpunkten vid äldres beroende ochsom
behov hjälp.av

utgår frånNär Raphael Chanterie diskuterar de äldres situation han inkom-
Han det just inkomsten huvudsakligenär avgörsten. attanser som en

människas levnadsvillkor och livskvalitet.
måste svåraDärför vi itu med den uppgiften arbeta framta att en-

måsterationell rättvis inkomstpolitik. Myndigheternaoch räkna med att
sårbaräldre eftersom inkomsterderas till delen kommerär störstaen grupp,

från pensioner eller socialhjälp.

På villkormännens
EG-parlamentarikem medveten äldre heterogen Detär är ärattom en grupp.

äldrelika fel kvinnor.dra kam, Det finns äldreöver äratt en som som
kvinnor, fattiga, rika, tjocka, friska, sjuka,smala, och vita. Menmän, svarta

åldersgrupperjämfört med andra det fler äldre fattiga. Det gällerär ärsom
Ochsärskilt kvinnor. det pensionssystemenberor byggda förär mänatt

Mångakunnat arbeta heltid. kvinnor deltid,har arbetat eller inte alls ochsom
får alltså inte full pension.

Även den svenska Europabarometem som redovisas kapiteli nästaom
pensionsåldemvisar det inte särskilt Sverige,dramatiskt iäratt att passera

såförändras vi människor gradvis: Vi blir faktiskt äldre för varje dag,
småningom går vi i Pensionenpension. i lägreregel arbetsinkomsten.är än

får mångaDärför äldre européer vänja sig vid lägre levnadsstandard. Enen
förändring sker det för tidigaredags den gifte farvälnär ärstor att taannan

sin älskade bådebegravningen. Det har ofta känslomässiga ochav
ekonomiska konsekvenser.

Äldre såhar särskilda behov och problem, eftersom äldre olikaärmen
åtanke vårdgäller samhället har det i planer för ochnäratt görs.omsorg

måste mångaDet åtgärder,finnas olika alternativ: Förebyggande-
öppenvård,hemtjänst, särskilt äldreboende, sjukhusvård,sjukhem och anser

Raphael Chanterie.



pensionärernaEG-regler förInga gemensamma
förchefEG-kommissionen. Där honQuintin förOdile arbetar är program-

ocksåHonhandlingsprogram.socialförsäkringar sociala ärför ochmet
året äldre ochEuropeiska förrådgivande kommitté för detEG:sordförande i

193,Social Europetidskriften1993. Igenerationernaför solidaritet mellan
förmöjlighetEG organisation har göravadtittathar hon närmare attsom

de äldre.
några införaEG planerinte harviktigt understrykaDet attär attatt

EG:snivåer ligger utanförpensioner. Dettaförregler ellergemensamma
byråkratiska,denförsvarKanskemandat. ett mot angreppensom

decentralisering. DeEGEG, börjathardetaljreglerande kolossen satsa
EG-subsidiaritetsprincipef ioftaåren uttrycket använtsharsenaste

nivå. Ochrättgår fattasbeslut skaDensammanhang. attgrovt ut
fattas ländernasvälfárdspolitik bästmedlemsländemasbeslut anses avom

rådgivandeåretfår 1993för äldreDärför Europeiskaparlament. en meregna
prägel.

året tillEuropeiska varkensak syftar detFör uttrycka det rakt attatt-
frågan harmoniseraföreslå lagstiftning. Det interegleringar eller är attom

frågainte hellersocialförsäkringssystem. Detochpensionssystem är attom
EG medSystemen olika,hälsopolitik. inom rötterärutveckla en gemensam

för finansie-med olikasociala traditioner ochi olika kulturella och system
skillnaderna visarolika Deorganiserasring och sätt. attstorasom

Quintin.Odilerealistiskt alternativ, konstaterarharmonisering inte är ett

klarar inte alltSamhället
ställa ländernakommerOdile Quintin medveten äldreboomenär attattom

går så långt inte samhället kommerhonHon säga tror attatt attsomprov.
måstenivåerBeslutsfattare alladeallt önskar.klara göraatt att vara

uppnå det gällerförvissade för vad de kan hoppas närödmj ukt gränsernaom
såsom åldrande.omfattande sociala problem

rättighetergrundläggande socialaFör de äldre ska kunnaatt garanteras
många sigQuintin lokaltEG-ländema Odile det krävsi att atttror engagerar

självaföreningar, de äldre ochprivata organisationer,sociala myndigheter,
representanter.deras

åretEuropeiskapå sak syftar detuttrycka det raktF ör att
föreslå eller lagstiftning.varken till regleringar Det äratt

ochfrågan pensionssysteminte harmoniseraattom
socialförsäkringssystem.



Även EG varken kan eller sig i medlemsländernas äldrepolitikvill läggaom
går stårdet konstaterat införländervästeuropasatt att gemensamen

slåsutmaning: Befolkningen blir arbetslösheten ökar och fler ochäldre, ut
utanför välfärdssystemen.hamnar Alla länder försöker hitta goda lösningar

då ålderspensionema.för framtida socialt skydd särskilt föroch
I försök överbrygga förhindra socialaproblemen och deett att att-

ministerrådrättigheterna försämras EG:shar strategi förbeslutat attom en
målen hållpolicyn föroch socialt skydd i de olikaska sträva samma

Odileländerna, skriver Quintin.
Ministerrådets rekommendation, i juli 1992, syftar tillantogs attsom

målskapa uppsättning principer och ska fungera förrättesnöreen som som
området, behållermedlemsländernas politik varje medlemsstatäven om

den fulla kontrollen organisation och finansieringöver systemen.av

krävs solidaritetDet
går nåttUtan förhäva sig Sverige EG-det konstatera längre änatt att att

Viländema. har redan hög andel äldre. Vi har väl utbyggt välfärdssys-etten
vårdbehövandehittills kunnat även äldre människo-tern garantera ettsom

värdigt liv.
Under 1993 situation Sverige.har de äldres diskuterats livligt i Det har

Äldreåretbl.a. i sigskett tack ort intresset fokuserats de äldre.att attvare
Ädelrefor-ocksåMen det handlar vi lever i föränderlig verklighet.attom en

de förstajust genomförd och försiktiga reformenär analyserna ärmen av
genomförda. Det oroliga vårdbehövandehar höjts för deröster äldres

Sverigeframtid. Fortfarande och svensk äldreomsorg i världstoppen.gger
Nu gäller det vi inte halkar resultatlistoma.till i För klara detatt att attse

och intekrävs alla plan minst solidaritet mellan generatio-engagemang
nema.



Äldre Sverigei och Europa
frånResultat svensk Europabarometeren

resultat från svensk intervjustudie meddetta kapitel redovisas någraI en
med studienrepresentativt urval hemmaboende äldre. Syftet är attett

attityder. Motsvarande undersökningbelysa de äldres livssituation och
användagenomfördes i samtliga EG-länder 1992. Genom att samma

kan äldre svenskars situation jäm föras med situationentillvägagångssätt,
äldersgelikar Studien ingår också del i de svenskaför iEuropa. som en

samband med det Europeiska äldreåret 1993 Resultatenaktiviteterna i .
Socialstyrelsen iden svenska barometern har publicerats rapportenavav

Äldre ÃdelutvärderingiSverige och 93.-4 Studien har gjortsEuropa. .
avLennarth Johansson, Socialstyrelsen ochLarsAndersson, Stockholms

Äldrecentrum.läns

A Inledning

frånSyftet med den översiktligt resultatenhär ärrapporten att presentera en
riksomfattande intervjuundersökning äldre svenskars attityder och livs-av
förhållanden. frånSom jämförelse finns resultat motsvarande undersök-

EG-ländema.ningar i de tolv

demografiska revolutionenDen
årSveriges befolkning utgjordes 1992 till 22,6 60 ochprocent av personer

år17,7 65 Iäldre, till och äldre. reda tal betyder detsamt procent personerav
invånare2 miljoner 60 1 950 000. Fram till sekelskiftetnästan över

65beräknas andelen och äldre minska till 16,9är attpersoner casom
totalbefolkningen, inom äldregruppen förskjutningskerprocent av men en

uppåt åldrarna så år från 5,0i andelen 80 och äldre 4,4 tillökaräratt som
År 2025 EG-länderdvs med 70 000 har flera störreprocent, ca personer. en

återkommerSverigeandel äldre hela äldregruppen öka hosän trots att att oss
år 2025efter sekelskiftet för 20 totalbefolkningen.utgöraatt procentca av

såledesDet Sverige ligger föredemografiskt de flestaär värt att notera att
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nått Demaximala andelen äldre.Europa: Vi redan denländerna i har nära
anledningarnaframför sig. Detden ökningenflesta länder har ärstora en av

äldrefrågor ii Europa och i världentill intresset för ökat stort.att

Eurobarometem
Eurobarometertill delen skUndersökningen bygger största en som

våren EG-ländema. vetenskapligeDess ledaregenomfördes 1992 i de tolv
från SheffieldAlan universitetet i i England.professor Walkervar

EG-ländemaregelbundet i sedan 1979.genomförtsEurobarometrar har
områden.flertal Euro-Syftet opinionen inomspegla den allmännaär ettatt

äldrefrågor.Elderly Europeans den förstabarometem tog uppvar som
utförtsFältarbetet versionen Eurobarometem harför den svenska avav

Sammanlagt1993. genomfördesTEMO perioden 14 april ll juniunder -
århemmaboende svenskar 60 och1022 intervjuer representativt urvalettav

Intervjuerna genomfördes ide äldres hemäldre. Bortfallet 24,7 procent.var
direktmed stöd intervj uformulär till delenstörsta översätt-ett som var enav

således möjlighetförlagan. Metodvalet unikning den europeiska ger enav
livssituation med deras generationskamratersjämföra äldre svenskarsatt

EG.inom
år60 äldre deltagit. EftersomI undersökningen har ochärpersoner som

årpensionsåldern 65 Sverigefall i ingick hel deli de flesta är en som
Även pensionsåldemmånga EG-länder 65den allmännayrkesarbetade. i är

år, många gåreftersom i förtidspension har de flesta i realiteten slutatmen
långt studien 81 pensioneradetidigare. I den ocharbeta svenska procentvar

pensionerade arbetade fortfarande. 8arbetade inte heller. 8 procent var men
annatrubriken hemmafru,arbetade 3 föll underochprocent procent

gåttetc.. Bland dem pensionerade hade 11 iarbetslös procentsom var
års ålder, 51före 60 38 mellan 60 och 64 vidpension procent samt procent

års ålder 65-65 Det högst hälften arbetat fram tilleller baraär somsenare.
årsdagen.

utgjorde 47l den svenska Eurobarometem urvaletmännen procent av
Sexkvinnorna 53 tio gifta eller sambo, 18och procentprocent. av var

ensamstående, 17 änkoränklingar.4 skilda Nästan fyraoch procentprocent
ensamhushåll, hushåll tvåtio 60 hade bestodoch procent ettvar ca som avav

hushåll tvåEndast 3 hade bestod fler änettprocentpersoner. som av
procent16I genomsnitt hade 2,3 barn hade inga barn alls.personer. man men

Gammal eller äldre
Vilka omhandlar denna undersökning I titeln används beteckningen
äldre. frågaDet finns i undersökningen gäller vilket begreppen som man

år.helst vill använda för beskriva människor 60överatt
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pensio-äldre 33%, följdFrämst kommer just beteckningen tätt av
Övriga28%, fårseniorer 19%. beteckningarnärer i tredje handsamt
medelåldersnågra 11med undantagendast enstaka procent, av som

I övrigt beteck-kvinnor i utsträckningföredrar högre män. äränprocent -
14%,seniorer 24% bland kvinnor ochblandningen populärare män än

fjärdedel intervjuade har deutsträckning bland den dei högreäven somav
28%.inkomsternahögsta

människor seniorer.EG gamladetvanligast föredra ochInom är att
gamla människor iföredrar majoritet ochI fyra länder kallasatt treen

seniorer. tydligt iländer Vad kan mycket klart och är attsom ses man
frånavstånd den vanligtvis användssamtliga länder tar term som av

äldre. Danmarknämligen Undantagpolitiker, media och gerontologer, är
någon mån Sverige Holland.och i och

påverkarFrågan språken Beteck-i grad de olika valen.hur högär som
språk. sammanfattasi olika När de sedanningar kan ha olika valörer

svenska bli missvisande.eller för den delen kan resultatetengelska
Men det finns del reflektera här eftersom dessa berättaröveratt termeren

något för den beskrivnes sociala roll och status.oss om

åldrande,vårdAttityden ochB till omsorg

fråga ifall intervjuadeI undersökningen finns allmän handlar desom omen
Svarennöjda missnöjda med det liv de för.det hela ellerärtaget ger en

svenskars sina liv, 94 mycketmycket positiv bild äldre ärprocentav syn
Andelennöjda nöjda. mycket nöjda högre bland demeller ganska är som

58%.59% fjärdedelarbetar och bland den har de högsta inkomsternasom
fåtal återfinns 3%Det inte alls nöjda i storstäderna bland denär samtsom

3%.fjärdedel de inkomsternahar lägstasom
påstående spörsmåletDet finns i undersökningen glädjenett tarsom om

fåttAtt igen.äldre dar ytterligare bli äldre mig levaharett attsteg: upp
håller % 32%Knappt hälften med helt 13 eller delvissvenskarnaav om

år håller 7% 28%.De 80 med i mindre utsträckningdetta. är översom resp.
EG-ländema,likartad variationer.Bilden i finner dock vissaär men man

Spanien 27%, 24%, StorbritannienDet relativt i Danmarkandelär storen
påståendet hållet,22% Luxemburg 20%,och instämmer i helt ochsom

Grekland %, 9%medan andelen relativt liten i 7 Tyskland Belgienochär
9%.
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med respeldbli behandladAtt
mindre respektbehandlar själv med ellerAnser människoratt merenman

äldre de tycker detDe flesta äldre svenskarblivit ärnär att attsvararman
78%. Det ungefär likaellervanligt, dvs varken bättre ärsämre storsom

12% med mindremed respekttycker de behandlasandel att sommersom
10%. utsträckning de behandlas medMän tycker i högrerespekt att mer

9%.15% vad kvinnorrespekt görän
många behandlas annorlunda följdSverige de inteI tycker att avsom en

Åldrandet iåldrandet. relativt odramatisktförefaller denna aspekt varaur
såundersökningen det andelSverige. andra länder i lägstJämfört med alla är

Det föralldelSverige behandlas med mindre respekt.i de ärattsom anser
också Sverige de behandlas med respekt,andel ilägst att menanser mersom

någonockså så inteihop med andel upplevtdet hänger att storen
förändring.

många annorlundade inte behandlasSverige tyckerI att
Åldrandetåldrandet. förefaller dennaföljd ursom en av

odramatiskt i Sverige.aspekt relativtvara

fått ställning till de de äldre behandlasDe intervjuade har hur attta somanser
företrädare för andra verksamhe-diverse myndigheter, institutioner, ochav

ter.

Tabell 2:1
blivit behandlade andra-Andel sig somsom anser

klassensmedborgare
EG Sverige

%%

försäkringskassan 18 4av
myndigheteroff. institutioner 19 4lokalaav

institutioner 10 2bankerfinansiellaav
läkaresjukvården i övrigt 13 7av

10 2posten
13 3i butiker

6politiker 19av
kollektivtrafiken 13 2personal iav

16 7massmediaav
advokaterjurister 6 1av

8 2familjenav

påtagligtDet äldre svenskar de behandlas nedsättandeär att avsom anser
försäkringskassa, lokala offentligamyndigheter eller andra verksamhe-
ter, banker institutioner, posten, butiker, personalenoch finansiella
kollektivtrafiken, advokater jurister familjen, samtligai eller eller i fall
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4 färre.eller De något uppåtenda siffror avviker politikerprocent ärsom
6%, läkare sjukvårdeneller i övrigt 7% TV, radio, tidningarsamt

Äldre7 %. i någotstorstäder i högre utsträckning de blivit behand-attanser
lade andraklassensmedborgare 9%politiker och TV, radio,som av av
tidningar 12%.

Om vi situationen EG-ländernaakt i kan hel delger man se en
skillnader i jämförelse Sverige.med Framförallt de Sverigeäldre iatt
genomgående sig bättre behandlade samtliga dessa inrättningar änanser av

EG-ländernade äldre i sig bli.anser

påBetyg svensk äldreomsorg
I den svenska versionen Eurobarometem några frågorfinns medävenav som

de äldres inställning vård.rör till äldreomsorg och En frågornadel av
frånkommer norsk undersökning genomfördes hösten 1992.storen som

När fåttde svarande har betyg svensk äldreomsorg,sätta skalaen
från dåligmycket1 mycketbra,till 6 hamnar medelbetygetpå 4,2dvs mer

godkänt. 12 villän högsta betyget 21sätta och högsta.procent nästprocent
Endast 6 tvåa.eller 19sätter dockprocent etta de inteprocent atten svarar

Det innebär bland dem åsikthar bestämdvet. blir andelenatt som en som
tvåde högsta 5sätter betygen 6och 41 och andelen desätterprocent som

två lägsta betygen 1och 2 7 procent.

Svensk äldreomsorg :jämförelse med EG :s
På frågan den svenska äldreomsorgen bättre,tror att är sämre ellerom man
ungefär nivå EG-länderi Tyskland, England ochsamma som som
Nederländerna 53 de svensk äldreomsorgprocent att bättre.tror ärattsvarar
18 den ungefär densammaär 6procent tror ochatt den ärtrorprocent att

24sämre. inte Avde dem tagit ställningprocent det 70att vet. ärsvarar som
svensk äldreomsorg EG-ländemas.procent bättretror att är Enligtänsom

andra internationella jämförelser sådet otvetydigt Sverigeär har högreatt
volym och standard äldreomsorgen EG-länderna.generelltän har iman
Därför påståkan befolkningen har högst realistisk uppfattningatt närman en

äldreomsorgen Sverige.bättre itror att ärman

Institutiønsvárd eller hemvård
På år har äldrepolitiken främst inriktats så långtde äldre möjligtsenare att
ska kunna bo kvar i sina På frågahem. främst bör bygga uten om man
institutionsomsorgen eller i den bostaden, 59omsorgen procentegna anser

främst bör institutionsomsorgenatt 34ochsatsa börman procent att man
i hemmet. Sjusatsa kan inte gårställning. Dettaprocentomsorg ta

tvärtemot ambitionerna årenunder de vårdde äldre ska ochsenaste att
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stödettolkakunnatrygghetsaspekten,skulle,Man utöveri hemmet.omsorg
hembaseradalternativetinförtveksamhetinstitutionsomsorgför som en

Detställeranhörigaalltbygger attOmsorg i hemmet trots upp.omsorg.
sigbindaanhörigabåde ochäldre attmotstånd den mothosfinnaskan ett

detta sätt.

äldreomsorgsvenskinomFörändringar
några förändringardet skettfått tillställningintervjuade har ävenDe ta om

personligen, ochåret demberörtdetäldreomsorgsvensk senasteinom som
Dettatill det äreller sämre.det bättrevarit tillförändringenså falli om

Ädelreformen, innebär attskdentankemedminstinte somintressant
hälftenDrygtäldreomsorgen.förhuvudansvarettagit överkommunerna
själva.demberörtnågra förändringarinte skettdet57% somattanser

har6Förförändringar. procentskett30% dettredje attKnappt anservar
har5Förtill deteller sämre. procentbättrevarit till detvarkenförändringen

varitdet19 harförtill det bättre, procentförändring envaritdet menen
Bland demintede13 vet.atttill det somförändring sämre. procent uppger

svensk22%fjärdedel attsåledes knapptdetställningtagit anserär somen
enligttill detåret förändrats sämredetunder egenäldreomsorg senaste

erfarenhet.
ihögstblivit ärsämreäldreomsorgen gruppenAndelen attuppgersom

Då vitotalgruppen.% i19jämfört med25 %inkomsternalägstamed de
någraså5%, finnsförbättratsdemtittar attnärmare omsorgenansersom

utsträckningi högreglesbygdiDe borskillnader anserrapportera.att som
storstädernai debormed demjämförelse treiförbättrats somatt omsorgen

den äldstade i%. Vidare3% jämfört med13städeri andraoch större anser
äldreomsorgenutsträckningår äldre i högre att80 ochåldersgruppen --

åldersgruppema.4% dei9% jämfört medförbättrats yngre
äldre-medmissnöjegryendeteckenMan ettkan ettsomsvarense
skullevadteckenytterligaredetfinns ettI Eurobarometempolitiken. som

ja3nämligen 1rnissnöjesyttring, procentatttolkas svararkunna som en
främstapartipolitisktmed isigtänkafrågan skulle kunna ettde att varsom

ekonomiskt bättreDet deintressen. ärde äldresmål tillvarataskulle attvara
sådan tanke.stöderfrämstställda ensom

sjukvårdsvenskpáBetyg
några svenskdelarfått betygsättaIntervj har även av

dålig bra.från till 61sjukvård, skalaenligt en
Sjukhusen

vill35 sättagodkänt.5,0 klartfår dvs procentmedelbetygetSjukhusen
Endast 2 sätterbetyghögsta procent37och nästbetyghögsta procent .
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tvåa.eller Tre alltsåfyra mycket positivaetta är till de svenskaen en av
sjukhusen.
Vårdcentralerna
Bilden likartad vårdcentralerna.det gällernär Medelbetygetut ärser

två4,9, och de högsta betygen 32 två33 de lägstaprocent,ges av resp.
sammanlagt 4 procent.av

Mottagandet får läkarnaman av
Det mottagande sig fårläkarna det allra högsta bety-man anser av

5,3. tvåDe högsta betygen 50 tvåget 32 deprocent,ges av resp.-
lägsta sammanlagt 2 procent.av

Även skillnaderna små det denär är rikaste ärdedelenom av
intervjupersonerna vårdcentralerna,minst positivär till minstsom men

ocksåpositiv åldersgruppendenär år60-64 Skillnadernayngsta visar sig.
i andelen högsta 6 vårdcentralernat.ex. hurpoäng fungerar.gettsom

åringamaBland 60-64 det 22är medan det årbland dem 80procent, ärsom
och äldre Vårdcentralernas41är såledesarbete uppskattasprocent. mest av
den somi diskussionerna listning patienter infor husläkarsystemetgrupp om av
brukar betecknas minst lönsam. Det såkanske vård-är attsom man
centralerna haft möjlighet sig tid sig dennaägna patientgrupp.att attge

Allmänt ocksåresultaten tankeställaresett vilka grunderger en om
sjukvårdsdebatten förs. Eftersom de äldre sjukvårdenskända skäl utgörav
storkonsumenter, ocksåhar de den erfarenheten sjukvården.största Deav
äldres betygsättning bör därför välgrundad vadän gäller förvara mer som
andra hörs mer i debatten.grupper som

C Relationen mellan generationerna

Att ökat antal äldre lever kanett tydligt observeras i Sverige,ensamma
liksom i Likasåäven andra länder. den vanligaste samlevnadsforrnenatt
bland äldre parrelationär make Innebärmaka. detta det saknasyngre en att-
familjekontakter såNej, inteär alls fallet. Tidigare forskning har visat att
äldre människor allt har förhållandemyckettrots nära till sin familjett ett-
förhållande beskrivits närhet avstånd. frånResultaten Euro-som som
barometern stöder detta. lSverige det 32är träffar familjen varjeprocent som

Ävendag och knappt 70 minst gång vecka. dessaprocent siffroren per om
höga deär betydligtär högre i vissa sydeuropeiska länder. l Grekland har 65

daglig kontakt med familjenprocent och i Portugal 60 Den lägstaprocent.
återfinnsandelen i Danmark med 14 De sydeuropeiska ländernaprocent.

framhålls ofta föredömen familjesammanhållningnär kommer tal.som
De äldre där inte övergivna familjenanses etc.av
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Ensamhet
bekräftarundersökningdenna ettsin plats attDet kan att noteravara

undersökningar,andra näm-framkommit iintressant mönstermycket som
ensamhetenärfamiljekontaktema tätast,ärländer därjust dei somligen att

de äldre3020detGrekland procentöverPortugal och ärI avstörst resp.. Danmarki5 6tillendastmedan det är procentsigofta känner ensamma,som
Sverige.och

familjekøntakterna tätast ärärdärde länderjusti ensam-
heten störstsom

går intedet göraochensamhetsupplevelser attmånga tillorsakerfinnsDet
resultatenMenensamhet.ochfamiljekontaktermellankopplingdirekten

andelenihär ärfamilj ekontakterfärrehelstvisar hur trots norratt uppesom
ibetydligt mindre änliten ochmycketsigofta känneräldre ensammasom

Sydeuropa.

Värderingar
frånöverförsgenerationsfrågan värderingarvilkaäraspektEn som

egenska-lista elvafannsI Eurobarometemgeneration.generation till en
Frågan ställdessina bam.hosförsökaföräldrar kan uppmuntra somper som

viktiga Det finns klaraspecielltDuVilka egenskapertre varaanservar:
äldreblandoch hurSverigeide äldremellan hurskillnader svararmansvarar

jämförtabellfinnsskillnaddennatydliggöraFörEG-ländema.i att somen
Grekland.iSverige ochisvaren

2:2Tabell
barnhosförsökaEgenskaper uppmuntraatt

SverigeGrekland
%%Viktiga egenskaper

7334Ansvarskänsla
1571artighetochBelevat sätt
5725andrarespekt förochTolerans
167umgåsFörmåga med andraatt
335Självständighet
1413Lojalitet
3640arbetetplikttrogenAtt vara
3627Sparsamhet

41Fantasi
822Lydnad
538Religiös tro
22ejInget dettaVet av
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frågan åt. OmSvaren bildar skiljer vi förstmönsterett som grupperna
vågrätt Sverigefinner vi de äldre i i högre utsträck-läser tabellen medanatt

förning betonar ansvarskänsla, tolerans och respekt andra, sparsamhet,
umgåsförmåga äldre isjälvständighet med andra, betonar desamt att

Grekland artighet, religiösi högre utsträckning belevat och lydnadsätt samt
Läser vi tabellen lodrätt finner vi de egenskaper de äldretro. att som

försvenskarna främst ansvarskänsla, tolerans och respekt andra,sätter är
plikttrogen arbetet självständighet. De äldresparsamhet, att samtvara

främst försökagrekerna bör belevat ochsättatt uppmuntraanser man
artighet, plikttrogen religiös ansvarskänslaarbetet, tro, samtatt vara

såKanske de negativa uppfatt-sparsamhet. det bakom äldre grekemasär att
åldrandet,ning känslan med mindre respekt högre gradmötasatt samtom av

generationskonflikt där de traditionellaensamhetskänslor, skymtarav en
värderingarna inte övertagits de generationerna i önskvärdhar av yngre
utsträckning.

Kontakter med den generationenyngre
uppfattninggenerationen FörHur kontakterna med denut attser yngre en

frågan: Hurdetta ställdes mycket kontakt har Du med människor,om yngre
år,25 inräknadefamiljemedlemmar Resultaten visar detsäg än attyngre

finns Faktumgenerellt kontakt mellan gamla och ärsett stor atten unga.
en delandelen de har hel kontakt med människor ärattsom uppger yngre

Sverige.i Därefter Irland Danmark.högst kommer och
följdfråga SkulleDet finns lyder: Du vilja ha kontakt medmeren som

återspegling såmänniskor Svaren den tidigare iärunga en av svaren
måtto där förmer intei de länder har kontakt intresset kontaktäratt mestman
så Grekland,och vice Tre fem gamla i Italien och Portugalstort versa. av

de vill med människor medan relativtha kontaktatt storuppger mer yngre en
Sverige, Storbritannienandel i Danmark, Nederländerna och deattuppger

inte vill ha kontakt.mer

och omvårdnadOmsorg
förståsEn fundamental aspekt solidariteten mellan generationerna rör

vården.och De allra äldsta kommer fortsätta öka i antal framattomsorgen
Omsorgsbehovettill sekelskiftet. i motsvarande utsträck-kommer ökaatt

Frågan ståning. gäller idag för dethjälpen och skavem som ger vem som
Samtidigthjälpbehovet.ökade vi konstaterar detta, bör det poängterassom

Sverigede allra flesta äldre i sig själva, vitala ingenklarar och behöveräratt
lite hjälp.eller mycket

I Norden innebär offentligaäldreomsorgen delat mellan detett ansvar
familjen.och Man kan ornsorgsformer för äldre medtalagrovt sett treom
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institutionsboende, hemmaboende med formellhjälpbehov: samtomsorg
informellhemmaboende med omsorg.

från det övriga Europa sittDe nordiska länderna skiljer sig storagenom
lagstiftning och finansieringoffentliga inte bara indirekt genomansvar,

ocksåockså Europa, densom vanligt i det övrigaär attutan genom
Sverigel det framoffentliga har utövande roll. harsektorn växtäven enen

tvåoffentliga sektorn i tagit hand deansvarsfördelning där den stort sett om
familjemedlemmama den tredje.första omsorgsfonnema och de närmaste

SomSverige uppdelning för sig.De äldre i ha denna klarut att svarser
frågan 15utför huvuddelen äldreomsorgen, procentangerom vem som av

fåtal74 och landsting. Ett nämndefamiljen medan kommunprocent svarar
vård,frivilligorganisationer och privat medan 8 inte kundeprocent taannan

Även vårdenåterspeglar tudelningen ochställning. dessa avom svar
förvåna så mångaSverigei realistiskt kan det kanskesätt,ett attomsorgen

stårlandsting förfyra det kommun ochäratttre somsom av anser
fått anhörigvårdenVi lärahuvuddelen äldreomsorgen. har ärattav oss

gånger, så den offentligaminst dubbelt, kanske tre stor som omsorgen.
någonbringa i dennaKanske Eurobarometem kan bidra med klarhetatt

fråga omfattning den formella iMen först ska vi vilken haromsorgense
Sverige EG-ländema.ioch

hemhjälpInstitutioner och
två2:3 sammanslagning olika sammanställningarTabellen är somen av

mångainstitutionsboende andelen med hemhjälp. Förvisar andelen och
då statistikländer bygger siffrorna kvalificerade gissningar, saknas.

Tabellen bör dock
Tabell 2:3 återspegla- dlragstoralår påäldreomsorg. Andel över 65Omfattningen av forhållan-de verkligahar hemliiâlp 199091institution eller som

Institution Hemhjälp ändå lä-dena, börmen
% % med viss försiktig-sas

Danmark 5 17 het. Uppgifterna som
Nwçrlándem 10 13 Sverigegäller till-är
Svenge 6 17

l da . f h dterag ie an6Belgien 4 .
Som tabel-ärsynesFrankrike 6 7

i ni-len grupperad tre5 3Irland
Överst5 våer.Storbritannien 8 finns en

5TYskland 3 grupp medländertre
Grekland d 1 den for-
Italien 4 1

mellaäldreomsorgen, -Portugal d 1
Sverige, Danmark ochspanien 4 1
Nederländerna. Nästan
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år nås65 ifjärde dessa länder den formellaöver treperson avvar omsorgen
Därefter följer centraleuropeisk medeller sätt.ett annat gruppen en mer

formellbegränsad äldreomsorg och sist följer de fyra sydeuropeiska län-
derna med obefintlig formell äldreomsorg.nästanen

Siffrorna för hemhjälp i tabellen i med vadöverensstämmer stort sett
framkommer Eurobarometem.som av

Andel får regelbunden hjälp hemmetisom
frågan får någonI undersökningen ställdes huruvida deltagarna regel-om

hushållssysslorbunden hjälp, med personlig hygien medeller det.ex. som
svårt frågautförahar själva. Dvs. den formellatäcker ochatt en som

informella hjälpen i hemmet

Tabell 2:4
Er %Andel regelbunden hjälp i hemmetsom

NejBehöver
Ja ingen hjälp Vet

EG 28,4 71,3 0,3
Belgien 28,8 71,2 0,0

25,0Danmark 75,0 0,0
Frankrike 27,9 71,7 0,4
Grekland 56,743,3 0,0
Irland 31,5 68,5 0,0
Italien 0,527,1 72,4
Luxemburg 50,148,0 1,9
Nederländerna 37,2 62,6 0,2
Portugal 47,3 51,7 1,1
Spanien 33,6 65,9 0,5
Storbritannien 24,0 76,0 0,0
Tyskland 26,0 73,8 0,2
Sverige 87,512,4 0,1

SverigeI 12uppgav pro- Tabell 2:5
fårde regelbundencent att Vemvilka regelbunden hjälp l Sverigeger

hjälp den i särklass lägsta Netto Brutto- % %andelen bland samtliga län-
der i Studien- Makemakasambo 32 32

Om vi reda vari-tar Barn 14 22
från får Annan släkting 3 7regelbundenman

2 3hjälp finner vi den kom-att
Pnvat betald hm 3 7från håll:följandemer
Granne 0 1

Tabellen . . ko-vanstravisar 1 Frivilligorgamsaüon 0 0
lumnen den procentuella Hemtjänsten 5146
fördelningen hjälp- 100 123av
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håll. dåfrån både två sigNågra får Det kanoch flerhjälp röragivare. t.ex.
från anhörigfår därnågon hjälp hemtjänsten,främst näramen ensomom

fårmånemellanåt, Om därför i vadellerrycker in tvärtom. manman ser
denfrån blir resultatet i högrakategoriernaochhjälp somen avvar

visar det siganvänder sigOavsett vilket beräkningssättkolumnen. avman
stårbarn förmakemakafamiljen ochhemtjänsten och den närmasteatt en

Eftersom kvinnor lever längreandel än mänungefär lika stor omsorgen.av
får frånhjälpandel bland demdetdet självklart är störreär att somen

får frånhjälpandel maken.i motsvarande grad lägrehemtjänsten och somen
får från makemakasamboockså högsthjälpandelen ärMan finner att som

får frånhjälpmotsvarande grad andelenstorstäderna och ii de ärtre som
hemtjänsten lägst där.

håller jämför med siffrorna förochOm till den högra kolumnenvi oss
Danmark det andelEG-länderna, ikan vi först konstatera är störreatt somen

låga EG-nås Sverige. Annars det siffror lag blandhemtjänsten i är överänav
fårockså hjälp maken ellerden andelVi kan konstateraländema. att som av

nivå EG-länderna32%, ungefär iSverige liggermakan i samma som
frånEG-länderna 47 ivarierar siffrorna mellantotalt. Däremot procent-
frånfråga hjälpGrekland Nederländerna. I barnentill 8 iprocent ggerom

19%Sverige 22% undantag Nederländerna ochsiffran i medlägst av
kontinenten20%. Vad skiljer ländernaFrankrike ärsom annars

Om där baserasfamiljesituationen. fem länder atttar omsorgen
stårsåledes läs döttrarna förbarnenfamiljen huvudansvaret, och därhar en

så Grekland, Spanien Italien dethjälpen, finner vi i ochdel ärattstor av
får hjälp medan detmedvanligast bor tillsammans barnetatt av,manman

för sig.Tyskland Belgien vanligast barnet bori och är att
7%. EGSverige ovanligt I detAtt betald hjälp i ganskaha privat ärär

femteländerna. I länder har mellanvariation mellanmycket trestor varen
Nederländernahjälpbehövande privat hjälp Frankrike,tredje äldretill var

SpanienStorbritannien. Grekland, Irland, Portugal däremot detI ochoch är
3-5bara procent.

äldreomsorgenbör skötaVem
genomgående årens diskussioneri de äldreomsorgen harEtt tema senaste om

nått familjen i högreoffentliga har mättnad ochvarit den attatt enomsorgen
Vihand de ökande behoven. harutsträckning kommer sett attatt ta om

står EG-Sverige ii för ungefär lika andelmakarna stor av omsorgen somen
döttrar kvinnligaskiljer barn och andraländema. Vad bl.a.är attsom

åsiktutsträckning i dessa länder. Vilkensläktingar deltari i störreomsorgen
stå omsorgenförhar de äldre svenskarna börom vem som

får ställning tillNär i den Eurobarometerstudiensvenska ta vemman
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ökadei första hand bör för täcka det behovetgöra att av omsorgsom mer
86visar sig stödet för och landsting förkrossande,det kommuner äratt

medan frivilligorga-Att familjen 8bör göra procent,procent. ansermer
får försumbart stöd. Man finner intenisationer och privata alternativ ett

fråganågra skiljaktigheter i materialet delas kön,dennastörre uppom
civilstånd, ålder, inkomst.bostadsort eller

Tabell 2:6
vw b m ammmmmn .

Vem föredraVem bör i första hand skulle du
ökade den nöd-täcka det att ta emot

hjälpenbehovet vändi elleraav omsorg,
sjukvårdhjälp och dnaden avomv

% %

22Familjen 8
landsting 86 71Kommun och

Frivilligorganisationer 1 1
vårdprivat hjälp 2 3Andra t.ex. och

Vet 3 2
100Totalt 100

frånfråga således stödDenna förväntar sig elleravspeglar vem man vem
frågarstöd. Men det hela lite personligt ochbör görmanman anser ge om mer

frånföredra hjälpen ellersjälv skulle skulleäratt ta emotman om manvem
sådan så handshjälp, familjen ligga till Inte ibli i behov bör väl näraav

någon enligt dessa Kommuner landstingutsträckning och harstörre svar.
massivt 71 22 defortfarande stöd medan procentett procent, attuppger-

frånföredra hjälp familjen. Med denna siffra lägreskulle tanke är änatt
utförs familjen redan i dag förefallerden andel som avav omsorgen

ambitionen ökad börda familjen orealistisk. Detta förlägga äratt en som
frågaövrigt det betydlig skillnad i mellan olikadär ären en svaren grupper,

fråga Män tilloch skillnaden särskilt uttalad i kön. verkar delär större änom
frånkvinnor föredra hjälp familjen läs makan.
två frågorSvaren funnit idessa med vadstämmer överens man

tidigare undersökningar, dessutom visar det har varit ökning överatt ensom
tiden i riktning preferenser för offentlig hjälp, inte minst detstarkare närmot

beståendegäller hjälpbehov. Framväxten välfardssamhälletochtyngre av
Familjen finnshar lett till valfriheten ökat för familjen och de äldre.att

oftast till hands i situationer, medan den offentligatrygghet akutasom en
finns till hands för hand omfattandebehovetatt taomsorgen om av mer

vård. frågaDettaoch understryks skullevartomsorg omav svaren en man
frågan måttvända sig i hjälp, dvs.behov ärextra ettom man var av om

någonstans någotintervjupersonen vända sig skulle hända.har att om
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vänder sigVart man
makenmakanInte särskilt överraskande visar det sig den i förstaäratt man

46%,hand skulle vända sig till femte skulle i första hand vända sig tillvar
barnen och femte till hemtjänsten. I andra hand det barnenäven ärvar man

35%, därefter 29%. Omfrämst skulle vända sig till följer hemtjänsten
åldern civilståndet stårtill och det mycket klart har inteäven attman ser man

makemaka eller vända sig till det hemtjänsten förlitarbarn äratt som man
på.sig Hemtjänstens speciellt för de äldsta makebetydelse allra saknarsom

inte underskattas.maka ska
SverigeUndersökningen visar äldre befolkningen idel denatt storen av

nöjd med äldreomsorgen, kan tendenser till gryendeär rätt ettmen man se
missnöje. De flesta det riktigt prioritera institutionsomsorgenäratt attmenar

frånframför familjenoch flertal föredraroffentlig hjälpett omsorg om man
långvarig hjälp. Medskulle behov undantag för det sistnämndaav vem-

småfrån iföredrar hjälp det skillnader uppfattningar.ärman -

ArbeteD och andra aktiviteter

frågaEn till de äldre gällde deras nuvarande ekonomiska situation. De hade
Harmöjlighet välja mellan alternativ, det ekonomiskt,mycket braatt sex

måsteHar bra, Jagdet försiktig, jag det, Jagklarar harvara men
Harmed det ihop, ekonomisktproblem det mycket besvärligtatt att

Vetoch Resultaten visar de enligtflesta uppfattning klarar sigatt egen.
såväl Sverigebra ekonomiskt. Det EG-ländergäller samtliga medsom

Grekland.undantag av
Sett EG-ländersamtliga 36sig ha bra elleröver säger mycketprocent en

bra ekonomisk situation, skillnaderna mellan länderna är rätt storamen -
från 76 i Danmark 17 Grekland. Sverigetill i I siffran 66ärprocent procent

just efter Luxemburg 67% ligger EG-högst blandnästprocent, som
Ser vi iställetländerna. den andra änden dvs. demskalan,av som anser

de har det mycket besvärligt eller har problem med det ihop,att att att
Sverigefinner vi delar Danmarktopplatsen med endast 2att procent anser-

dålig återigensig ha ekonomisk situation. Därefter följer Luxemburg meden
5 Sämst Greklandtill ligger 50med sig haprocent. procent, som anser en
dålig ekonomisk situation.

Nära sju tio äldre svenskar beskriver sin ekonomiska situationav som
säker inför framtiden i högre utsträckning kvinnor. Det demän än som gav-
tillfrågade känsla finansiell säkerhet främst folkpension, ATP elleren av var

86%,avtalspension hus, 58%,bostad eller egendom besparingarannan
57%, 44%god hälsa familjens 30%. Föroch stöd den fjärdedel harsom
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också pensionssparande till ekonomiskprivatbidrarde inkomsternahögsta
inkomsterna33%. Av fjärdedel har de lägstadensäkerhet uppgavsom

så fallet.procent att varen

Arbete eller pensionering
tillfrågades hadedei undersökningenDe pensionerade ompersonerna

gick i pension. Majori-heltid deltid, defortsätta arbeta, ellerönskat näratt
EG-I65 procent inte ville fortsätta arbeta.Sverige sade dei attattteten

58 procent. vändaMan kansiffran ungefär densammaländerna var
så andel cirka 30faktisktsiffrorna konstateraoch storatt pro-pass somen

deltid.hel- ellerhade velat fortsätta arbetacent

tidenfördrivaAlt
fulltde flesta harVare sig eller göraarbetar att attuppanser manman .

EG-ländernaSverige37 34 iGenomsnittligt det i ochär procentsett procent
Mest tid bland de äldresig väldigt mycketha göra.att ont omansersom

giftasammanboende de fortfa-äldre, de ochsvenskarna har de somyngre
rande arbetar.

47%,EG-ländema äldre i Italien följtBland siffran högst för deär av
återfinns GreklandStorbritannien 41%. De siffrorna i ochde äldre i lägsta

25 1514%. I länder det harPortugal dessa är procent procentresp. som
alltför tid eller ingetmycket över göra.att

lista 15 aktiviteter deltagarna fickI Eurobarometern fanns tasomen
SverigeDe äldre itill sig under den veckan.ställning de ägnat senasteom

genomgående EG-ländemaaktiva vid jämförelse med dede tolvtillhör mest
aktiviteter siffran De äldretabell 2:7, sid 38. För fyra ligger allra högst.

95%,utsträckning Veckotidningi läst dags- ellersvenskarna har störst en
frågahushållssysslor 73%.83% motionerat Iutfört och ellerpromenerat

lågsiffran hundra varit aktiva inompolitisk aktivitet bara harär tre avom -
ändånågon gång detpolitiken under den veckan är störresenaste men en-

EG-länderna. ligger sistandel i Den enda aktivitet där de äldre svenskarnaän
fråga i religiösti kyrkobesök eller deltagande möteärom engagemang

fråga14%. betecknarDetta ointresse understryks av svaren en om man
Andelen icke-sig själv religiös, icke-religiös, agnostiker eller ateist.som

45 har ingen motsvarighetreligiösa bland de äldre svenskarna procent- -
EG-länderna. Närmast Nederländerna med 28bland kommer procent.

Sverige sig agnostiker, 3Därtill i 6 betecknarkommer procent somsom
ateister 5 Med andra ord de religiösaoch inte ärprocent procent vet.som

i Sverige.kristna i minoritet bland de äldstat.o.m.
låga betyder inte intresset förDet aktiva politiska attengagemanget

fått till lista 14 sakeri livetpolitik saknas. När ställningta manman en som
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kan intresserad 25 de äldre svenskarna de ärprocent attvara av, svarar av
riksnivåintresserade politik männen 34%, kvinnorna 17% och 23av

de intresserade kommunnivåpolitik männenär 30%,procent att av
16%.kvinnorna l övrigt intresserade familjen 69%,är männen mest av

53% miljönaturskyddoch 5 1% kvinnornaoch intresseradesport är mest
familjen 79%, 50% 47%.och miljön Minst intresserar sigav resor

för religion 16% 16%männen och tredje världen medan kvinnorna är
minst intresserade tredje 12%världen forskning och teknologisamtav
13%.

När frånsammanfattar intrycken i detta avsnitt blir nyckelordetman svaren
just aktivitet; Sverigeandel bland de irätt äldre hade fortsättavelatstoren

mångaarbeta, har intressen deltaroch aktivt i mängd sysselsättningaratt en
åldersgelikamai högre utsträckning vad i EG-ländemaän de tolv gör.en

Det de äldre i de storstäderna ocksåär kritiskaär ochtre mestsom som
svårast.har det En betydligt lägre andel de äldre i storstäderna har t.ex.av

hemhjälp.
Kanske påståkan studien med Sverigede äldre i iatt attman summera

de flestaallra fall lever väl och känner förtroende för samhällets sätt att
också spårabemöta dem kan begynnande för försämringar,attmen man oro-

kan innebära normal europeisk situation för de äldre. Hur detsom en mer
förståsblir med våradet ligger i händer.ytterst egna

EuropeiskaDet äldreáret 1993
År 1993 till Europeiska åretdetär för de äldre och solidaritet mellanutsett
generationerna. I Eurobarometerundersökningen intresserad attvar man av

Äldreåret.vilken information allmänheten vill ha i samband medveta som
Resultaten visar det föreligger visst intresse för det här speciellaatt ett

året. När det inforrnationsfrågomagäller det intressantär siffrorna iatt
Sverige såligger EG-siffroma. Dvs. de EG-ländemasnära enskildapass
siffror skiljer sig deras medelvärden överensstämmer väl medrättmen
Sveriges siffror. 18 de äldre svenskarna intresserade hurärprocent av av
äldre människor fårorganiserar sig sin EG.och hörd i I EG-ländemaröst är
siffran 15 Var femte äldre svensk ville EG-kommissionenvadprocent. veta

för främja solidaritetgör mellan generationerna. EG-ländemaI detatt var
drygt femte. 3 1 svenskarna ville förmåner,vilkaprocent vetavar av mer om
vilken service och vilka hjälpmöjligheter tillgåfinns för äldreattsom

EG-ländema.människor i l EG-ländema fanns detta intresse hos ca var
fjärde. 12 de äldre svenskarna intresserade bliprocent attav var av mer
informerade hur kan del aktiviteter och ordnastaom man av evenemang som
med anledning äldreåret.det Europeiska EG-ländemaI siffran 15av var
procent.
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EG,intresse förDessa resultat visar ganska även ettett stort men
politiskt intresse de äldre.allmänt hos

SammanfattningE

unik möjlighet jämföra äldre svenskars livssituationDenna studie attger en
EG-ländema. mångaIattityder med deras generationskamraters ioch

ochjämförelser framkommer ljus bild den äldre svenskenen mer av
områdenPå flera tydligadansken de äldre kontinenten.än ser manav

emellanåt anförts välfärden föralldelskillnader i livsvillkor. Det har äratt
SkandinavienSverige och välbefinnandet högrehögre i övriga ärattmen

Eurobarometem finns inget för deti Medelhavsländema. I stöd attt.ex.
så. både välståndTvärtom visar de äldres ochskulle resultaten attvara

Fram bilden med godvälbefinnande högre hosär tonaross. av en person
aktiv deltar i samhällslivet, nöjd med sitt liv, blirekonomi, och ärärsom

god med familjenbehandlad med inte särskilt religiös, har kontaktrespekt, är
Att Sverigeinte sig äldre i känner sig mindreoch känner ensam. ensamma

i Europa inteäldre söderut brukar uppmärksammas.än
sjukvårdenBetygen den svenska äldreomsorgen och överlagär

spåra förtroende för de offentligt drivnaoch kanmycket höga ett stortman
vårtvårdsystem Omfattningenland. denoch finansierade vi har i av

emellanåtoffentliga tenderar undervärderas. De äldre föredrarattomsorgen
anhörigvård. Samtidigt de äldre deoffentlig framför markerar attomsorg

inrikt-föredrar institutionsomsorg framför i hemmet tvärtemotomsorg -
vårdenOchningen svensk äldreomsorg. de höga betygen ochtrots

åretminoritet det personligenfinns det obestridlig senastesomomsorgen en
frågaNär denna liksom flera andra detupplevt försämringar. det gäller är

svårast.ocksåi storstäderna kritiska och har detäldre de är mesttre somsom
hemhjälp.En betydligt andel de äldre i storstäderna harlägre t.ex.av

påstå SverigeKanske studien med de äldre i ikan att attman summera
förde allra flesta fall lever väl och känner förtroende samhällets be-sätt att

också spåra begynnande för försämringar,dem kanmöta att oro-men man
normal Hurinnebära europeisk situation för de äldre. detkansom en mer

våraförstås i händer.blir med det ligger ytterst egna
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Åldrandeoch attityder till äldre
från EG:sResultat Europabarometer

det här kapitletI ska titta pánärmare resultatet från två Europabaro-
genomfördes iEG-länderna våren 1992 ochmetrar presentera-som som

des under 1993. Rapporten liggertill grund för kapitletheter andAgesom
attitudes. Main results from aEurobarometer harsamman-Survey . Den
ställts Alan Walker pá uppdrag -kommission DirectorateEGav av en,
General Employment, Industrial Relations, SocialAøairs DG V. Men
först ska förklara vad Europabarometer är.en

Vad är Europabarometeren
Den första årEuropabarometem genomfördes för 20 sedan, 1973.hösten
Undersökningarna EG-kommissionensorganiseras via tionde direktorat
DG X för Information, Kommunikation Kultur,och och görsom ansvarar
två ärliga undersökningar EG-länder. Tvilling-täcker samtliga Densom
undersökning här den 37:e gjorts och utfördesärpresenterassom som
mellan den 20 april 18och den maj 1992.

Den första vanlig Europabarometer vände sig till den delvar en som av
befolkningen EG:s är.i samtliga medlemsländer fyllt 15som

Den andra specialundersökning riktade sig till dem fylltenvar som som
är.60
Den vanliga Europabarometem opinionsundersökning vänderär en som

sig till 12 800 utvalda EG:shela befolkning överrepresenterarpersoner som
år.15 tillfrågasI varje land 1 000 förutom i Luxemburg därpersoner, man

frågar 500 frågarendast För Tyskland gäller 1 00 borattpersoner. man som
i Tyskland frågaroch 000västra 1 bor i Tyskland. Dessutomöstrasom man

från300 Nordirland Storbritanniensläggs till siffror. Detpersoner som ger
alltså 12 800summan personer.

I den särskilda undersökning sigvände till äldre fick 400som personer
från årvarje land fyllt 60 200 i Luxemburg och 800 i Tyskland,som svara

alltså 5 tillfrågadesammanlagt ungefär 000 Av de fjärdedelpersoner. var en
år,mellan 60 64 år, år,och fjärdedel 65-69 femtedel 70-74 16 % 75-en en

år79 år.%och 14 hade fyllt 80 41% 59%och kvinnor.mänvar var
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A Inledning

tvåde viktigaste resultatenredovisaSyftet med den här ärrapporten att av
åldrande människor.och äldreattityder tillundersökningareuropeiska om

allmänhetenstvå skulleåret gjordes Europabarometrar mätaFörra som
attitydema hos befolk-undersöktesEG-länder. I den förstaattityder i alla

frågade själva. Dessaår, äldrede15 i den andraningen över samman-man
fåEGinom förgjortsförsta försökenundersökningar delänkade attär som

åldrande attityder till äldre.förståelig ochbildfram aven

Ålderdomens förändrade natur
genomgripandeSamtidigt bevittnar viblir allt äldre.Befolkningen en

Ålderspensioneringgammal.i betydelsenlivsstil ochförändring i attav vara
därförbli gammal ochtill ärenda inkörsportendeninte längre attär

gammal. Det harpensionär med synsättetinte längre attsynonymt vara
EG arbetslivet iinom lämnarAlltfler människorotidsenligt.blivit alltmer

delpension, arbetslöshet,förtidspension,olikaförtid och sätt; genom
tjänat tillräckligt.för dehandikapp eller att

gamlablir ochmänniskorfriskare,Samtidigt lever äldre längre och är
friska längre ochblir äldre,vårdbehövande När människorallt ärsenare.

ålderdomensförändrasperioderarbetar under kortare natur.
passiva inte längre ochäldretraditionella bilden stämmerDen somav

ekonomiska ochbeslutsfattare ochundra vilketkan sätt storasomman
Vilken roll ska den äldresig till det.institutioner harpolitiska anpassat

2000-talet1990-talet ochmedborgaren spela
aktiva ide blir allti samhället ochDe äldre spelar roll meren ny

Därförbåde europeiska planet.nationellt och detsamhällslivet lokalt,
beskriva denna gammal,används förterminologintycks att gruppsom -

anledningarna tillDetinteäldre, pensionerad längre ärstämma. atten av-
åldernåråldern 50-74 fjärdetredje och denbörjat skilja mellan denman

äldre.75 och
frågadeockså vad föredrardem dedirekt till de äldre ochVi vände oss

kallas.att

revolutionendemografiskaDen
år EG60 äldre imiljoner människor ochDet finns 60 ärän ensommer -

År 14 EG:sdebefolkningen. 2020 kommerfemtedel utgöraknapp att avav
befolkning.

Två utvecklingen: Kvinnornademografiskahuvudfaktorcr förklarar den
ersätta dem dör,Förfärre människor lever längre.föder barn och att som

ålder får genomsnitt 2.1 Irlandi barn.varje kvinna i barnafödandekrävs att
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EG 2, 17.det enda landet i uppfyller det I dag föder kvinnorna inomär som
EG 1,59i snitt jämfört 2,63 1960, 2,45 1970barn, med och 1,87 1980.

Ser till den förväntade livslängden har den ökat sedan seklets börjanman
då år. år50 65 nåkunde räkna med bli Den till 1950 för tillatt steg attman

år75 1990. Med andra kunde föddes0rd barn 1990 förväntanästan ett som
årsig leva 10 det föddes 1950.längre änatt som

Kvinnor lever i snitt 6,6 längre Det betyder det finnsän män. att
betydligt fler äldre kvinnor särskilt markerat detta bland mycketän män, är
gamla kvinnor.

Det finns alltid fara denna kan medverka tillatt rapport atten en som man
Äldreålder nyckelvariabel i social analys. Detta fel.ärser som en en

människor skiljs via klass, kön och sätt män-ras samma som yngre
niskor, i sammanställningen studien varithar tvungen attmen av man ge

mångfald.avkall den sortens

B Den äldre europeiskemedborgaren

Vad vill de kallas
svårtDet har varit vad äldre vill kallas. Därför har vi direktväntatt veta oss

frågattill de äldre och vad de själva föredrar.
åsiktDet finns ingen i de länderna,tolv majoriteten ärgemensam

splittrad seniorermellan och människor.gamla Fyra länder föredrar
gamla människor, seniorer.länder Det äldremycket klartärtre att
förkastas förutom i Danmark och delvis i Holland. Det intressant medär

äldretanke den beslutsfattare, media forskareär ochatt term som
använder. Det positiva seniorervalet intressant och kanskeär teckenett

ålderdomen ändrat i Europa.karaktär I det förengelska ordet senioreratt
senior citizen senionnedborgare finns Ordetbibetydelse. för tankenen- -
till aktiva individer deltar i samhällslivet; individer med rättigheter ochsom
skyldigheter och understryker äldre integrerade i samhället.ärattsom

Det finns starka skäl till eftertanke den här punkten eftersom beteck-
ningar bär med sig symbolik. De talar för och särskilt för dem detom oss,
gäller, vilken social roll och dessa har.status

Ska dra slutsats resultaten det kanske deär attman en av av oss som
döper denna EG-medborgareoch växande inte har lyssnatstora grupp
tillräckligt.

Respekt för våra äldre
Behandlas gamla människor med mindreellerstörre respekt sedan de blivit
äldre Ungefär någottio de respekteras och färretre att sägerav svarar mer
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alltsåde mindre. Majoriteten svarade de interespekterasatt spontant att
någon förändring i Intressantmärkt attitydema. tycks det finnas ettnog

åldersamband mellanTabell 3:1
och hur äldre tyckerTycker du människor behandlar dig med attatt mer

eller mindre respekt när du blivit äldre de behandlas andra.av
Mer respekt Mindre respekt 60-64-åringama26% av% %

tycker de respekterasatt
Belgien 19 33 siffran stiger tillmer,

15Danmark 19 35% bland dem ärsomFrankrike 34 26
år75 och över.Grekland 43 30
För att ange mer ex-Holland 20 28

äldre människoraktIrland 44 21 om
Italien 33 26 varithar med be-attom
Luxemburg 29 21 nedlåtande,handlas
Portugal 34 13 kränkande diskri-eller
Spanien 33 28

någonminerande sär-av25Storbritannien 34
frågadeskild vigrupp,Tyskland 24 31

någonsindem de be-om
sådant politikerhandlats läkare, ellersättett t.ex. posten.av

slående mångaDet hur äldre aldrig känt de behandlatsärmest attsom
andraklassensmedborgare.som

Om koncentre-manTabell 3:2
sig dem blivitAndel tycker de har behandlats rar somsom som

%andraklassensmedborgare någotkränkta sätt är
det statliga inrättningarFörsäkringskassan 18

politikeroch tycksLokala myndigheter 19 som
Banker 10 de syndarna.värstavara

sjukvårdenInom 13 Grekland hamnar
Posten 10 ofta genomsnittet,över
Butiker 13

vilket tyder äldreattPolitiker 19
känner sig nedvärderadeKollektivtrafik 13

mångai situationerTV, radio tidningaroch 16
Inom rättsväsendet 6 några exempel: kollek-
Egna familjen 8 19%,tivtrafik butiker

21%, 23%,läkare ban-
19%,ker myndigheter 24% 25%.lokala och försäkringskassan

Kanske det så äldre behandlas annorlunda iär Dan-att
mark i andra EG-länder Kanske busschaufären iän Aten

någoteller Lissabon har lära sig sina yrkesfiânder iatt av
Danmark
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Äldre 19%26%, massmediatyskar bocka inför politiker ochbör
nedlåtande27% behandlasmyndigheter, hela de där.lokala tycker att

23%,Belgarna har visserligen problem med politiker lokala myndig-
16%,23%, försäkringskassan 25% banken kanske detheter och men

tillfrågade familjensvider lite 17% tyckte denkonstatera de attatt att av egna
andraklassensmedborgaredembehandlar som

får lika deDe kritik kan alltid hävda mycketsägerattsom svaren om
någotDet ligger i det, detäldre själva hur de blivit behandlade.som om men

förklara Det finns tillräckligt motstridiga variationer mellankan inte allt.
länderna för antyda del förklaringen ligger i änatt att stor annaten av en

någonförkärlek för kritisera speciellatt grupp.
Danmark de siffrorna i tio fallundantag visar lägsta elva.är ett avsom

Äldre alltsådanskar de i liten utsträckning blir behandladeattanser som
nedlåtande Storbritannien.andraklassensmedborgare. Politiker minst iär

Kanske länderdanska seniorer mindre benägna till kritik äldre i andraär än
ändå såDetta förklarar inte varför de kritiska i övriga länder. Kanskeär är

så EG-länderdet äldre behandlas annorlunda i Danmark i andraänatt
någotKanske busschauffören Aten Lissaboni eller har lära sig sinaatt av

Danmarkyrkesfränder i

Äldre och bättre
åldrandet tillfrågadeHur äldre För undersöka det ställdes deattreagerar

påstående: fåttinför följande Att bli igen.äldre har mig leva Denatt upp
fråganuppenbara avsikten med undvika negativa bilderatt attvar ge av

åldrande åldrande någotiställetoch rikta den positivt.mot som

Tabell 3:3
fåttAtt bli äldre har mig leva igen %att upp

Håller med Motsatt uppfattning Vet ej
Helt Delvis Delvis Helt Inget svar

EG 14,8 30,0 31,0 19,6 4,6
Belgien 8,7 26,9 43,0 5,216,2
Danmark 23,8 38,1 20,4 12,2 5,5
Frankrike 11,7 32,4 32,2 19,1 4,7
Grekland 6,5 12,7 30,3 41,1 9,5
Holland 11,0 13,8 36,1 32,3 6,8
Irland 14,6 29,3 29,0 22,6 4,5
Italien 15,3 38,4 28,1 12,5 5,8
Luxemburg 19,8 26,2 29,9 11,7 12,4
Portugal 9,5 25,7 25,1 34,8 5,0
Spanien 27,4 32,9 5,019,9 14,7
Storbritannien 21,9 32,2 27,9 15,5 2,4
Tyskland 8,5 25,1 37,8 24,3 4,3
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förvånade i mitten, de äldreSvaren De flesta tycks hamnasvaren som omoss.
EG sina upplevelser. Kanske, undermedborgarna i osäkraär restensom

både dåligagoda sidor.i deras livet har ochlivet, handlar det ögon attomav
gammal. DetBetydligt fler danskar greker tycker det känns braän attatt vara

objektivtnaturligtvis delvis danskar lever under bättreberor att rent
förhållanden sina grekiska fränder.än

Attjördriva tiden
ålderMånga visar äldrefolkliga och litterära bilderna högde ärsomav av

Så du gammalpassiva. skriver W B Yates: Närhuvudsakligen här ärt ex
grå och nickar till vid brasan...och och Sömnig och sitter
Amerikanska bilden äldre i klassisk litteraturforskare settsom av

ålderdomen något beskrivs i negativa särskilt denvisar är termer,att som
åldrandet. I dagfysiska Men verkligheten helt annorlunda.aspekten ärärav

tvåmånga I genomsnitt eller tilläldre aktiva medborgare. har myckettreav
förmed lite mycketoch göra.att

Tabell 3:4
Tidsanvändning

52 3 41

23,533,1 6,0 2,9EG 33,9
44,3 21,9 5,3 4,7Belgien 23,3

35,8 53,0 7,9 2,0 0,9Danmark
7,536,7 20,9 3,2Frankrike 31,7

13,9 24,1 39,6 11,9 9,1Grekland
55,6 15,3Holland 23,4 4,8 0,7

3,0Irland 30,8 38,9 20,4 6,4
5,2 3,4Italien 47,4 19,9 23,3
5,6 2,4Luxemburg 24,0 49,4 18,0

31,0 9,2 6,2Portugal 14,3 39,3
22,5Spanien 26,9 36,6 8,7 4,2

21,5Storbritannien 40,7 30,8 4,3 2,2
5,1 1,5Tyskland 33,1 37,7 21,6

Min tid räcker inte till, jag har väldigt mycket1 göra.att
fyller inte alltför mycketJag min dag, jag har göra.attmen
har ledig tidJag en massa

fårså så alltför mycketJag har lite jag tidgöra, över.att
har ingetJag göra.att

Det sorgligt faktum sjätte äldre grek ochär ett att var var
sjunde äldre portugis antingen har för mycket tid elleröver

någotinte alls har göra.att
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grekernaaktivaminst ärDebritterna.daföljaktiva,Italienama ärzmest av
andelbetydelsefullhosfinnasDet tycks tomrumportugisema. ett enoch

faktumsorgligtDet attländer.europeiska ärbåda ettsydliga vari dessaäldre
tidför mycketharantingenportugisäldresjundegrek ochäldresjätte var

medvetnablibörjarBeslutsfattarenågot omhar göra.inte allseller attöver
hjälpaföragerandeförplats attklartfinns heltdetproblemetdet här mermen

människor.mellan äldresamspelsocialtfram ett
åldern. Bland dem ärfjärdetredje ochmellanskillnader somfannsDet

år.75överbland dem ärmångaså aktivaår dubbelt60-64 somär som
blirinom,verksammaäldreaktivitet ärvilken slagsvi tittarNär som

aktiviteten ärvanligasteden allrabekräftad,äldre ävenaktivabilden omav
Vilkadenna:Frågan ställdestio.niodet gjorde avtitta varsomtvatt av

gavs. Förutomsvarsalternativveckan 17förragjorde dusakerföljande
rutinuppgifterdagliga attutförsjufinner somTV-tittandet att sex avman

85%,handlabästBritterna atthemmet.skötaochhandla varmat
54%.spanjorerna sämst

underhållamedträdgårdsarbete ellermed attsysslarTvå äldrefemav
sådanamedsysselsattaäldreflestStorbritannien ärochDanmarkIhemmet.

uppgifter.
treÖver sig sättrördepromenad eller annatäldredehälften tog enav

äldstaStorbritannien, deIrland ochSpanienTyskland,Danmark,fem iav ,
58%.48% demindre änrörde sig yngre

religiöst möte.deltagit igått ellerkyrkan etthadetredjedelNästan en
15%13% tyskarna,medjämfört82% gjort det,hade helairländamaBland av

britterna.ochfransmännen23%ochdanskarna avav
dendagcenterförening eller senastebesökthade ettsjuBara enaven

och24% grekergånger danskar änflerdetDet faktum är treveckan. att
medmåste ha göraaktiviteter atti den att8% deltarportugiser sortenssom

Europa.södratillgången mindre iär
åtta hundraorganisationer,frivilligainomäldre arbetarandelEn liten av

Även17%.helaHolland detoch ärLuxemburgigenomsnitt, omi men
många passivademorganisationer ärfrivilligaiaktivarelativt är av

Hollandoch ärLuxemburgDanmark,åttonde Ii snitt. enmedlemmar, var
medlemmar.fjärdedel

dagstid-75%nyhetsflödet. läsermed ieuropéer hängeräldreTre fyraav
till niosiffrannågra ökarländerIregelbundet.nyhetsmagasin avningar och

Östtyskland, ochPortugalGrekland,igamlaIrland ochDanmark,tio
bådehandlardetpekarDettatvå det.fem attgörSpanien baradetär somav

råd tidningar.köpainte haräldrefinnstillgång möjlighet: det attoch somom
analfabeter.Sydeuropa dessutomMånga iäldre är

Äldre bokhade lästbokmalar, barabetraktas treintekan enen avsom
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föregåendeden Bara Storbritannienveckan. i och Holland hade fler än
hälften läst bok under perioden.en

Mer tvâ femän intresserade frågorsocialaärav av som
mänskliga rättigheter; fattigdom, hemlöshet, medan närmare
hälften intresserar sig för miljön

Äldre alltså aktivt Serär släkte. till politisk aktivitet blir bildenett man en
Bara hundra äldre deltog i politiskt eller opinionsbildandeannan. en av

arbete. Det betyder inte äldre ointresserade frågadepolitik. Viär vilkaatt av
spörsmål intresserade dem och femte svaradeän kommunal-som mer var
politik och fjärde tvåinrikespolitik. Mer fem intresseradeän ärvar av av

frågorsociala mänskliga rättigheter, fattigdom, hemlöshet, medansom
hälften intresserarnärmare sig för miljön.

Närhet pá lite avstånd
Trenden allt fler äldre lever EG-länder,märks i allamot att ävenensamma

det uttalat iär i söder. Det faktumän äldre och inte borattom mer norr yngre
tillsammans har ökat rädslan för gamla människor ska sinaatt överges av
familj Forskning långthar visat ifråndetta falletär och äldre faktisktatter. att
behåller mycket band till sina familjernära viceoch Detta brukarversa.

närhetkallas avstånd.lite

Tabell 3:5
Kontakt med familjen %

Dag- gång2ggr ång1 Var 14:e 1 Sällan Aldrig
ligen vecka vecka dag d Ingen familj

EG 44,4 18,3 15,5 6,1 4,6 7,6 3,2
Belgien 35,8 22,0 23,5 4,7 3,5 6,0 3,8
Danmark 13,8 26,0 25,4 16,9 7,8 8,2 1,8
Frankrike 34,2 16,2 25,1 5,8 6,8 9,0 2,8
Grekland 64,8 9,7 5,8 4,2 2,0 7,3 6,1
Holland 19,2 26,6 25,4 10,8 8,9 5,8 2,8
Irland 50,1 19,3 14,1 2,5 3,8 6,8 3,4
Italien 70,7 14,4 7,8 1,2 0,8 1,6 3,1
Luxemburg 38,0 21,1 19,4 9,5 3,5 6,5 2,1
Portugal 59,8 9,6 8,7 3,8 4,2 10,1 3,4
Spanien 60,7 15,5 7,4 3,8 2,9 8,3 0,7
Storbritannien 21,9 28,3 19,0 6,8 5,6 14,5 4,0
Tyskland 46,5 15,6 13,8 9,2 5,4 5,5 3,9

frågadeNär vi äldre hur ofta de träffar familjen bekräftades ochom att ung
träffas träffargammal ofta. I genomsnitt någonfyra fem familjemedlemav

åtminstone gång i veckan.en
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mångaäldre harvisarresultatetochfråga attställdesSamma vännerom
åtminstoneäldrefyra vängenomsnitt träffarikontakter: ensociala tre enav
med baraländerna,skillnader mellanråddegång Deti veckan. varstora

jämförtHolland,Tyskland ochgång iveckaniträffartionde vänner ensom
Spanien.ochPortugalsju imed avsex

Ungefärmånga gamlasig ganskadetta kännerTrots varensamma.
ibland.tredje detoch görsigofta känneråttonde desäger att varensamma

Tabell 3:6
sigofta kännerAndel äldre ensammasom

EG-land%
StorbritannienHolland,Tyskland,Danmark,5-9

SpanienLuxemburg,Irland,Frankrike,Belgien,10-14
Italien15-19

36%GreklandPortugal,20änmer

ochC Gammal ung

våglängdPå samma
förrespektbristföreställningarmånga vedertagnafinnsDet yngresom

Yngreföljande:höll medeuropéer detillfrågades äldreDärföräldre. omom
visaräldre. Resultatet atthjälpsammai allmänhetmänniskor gentemotär

Äldre ochdanskarinställda tillvälvilligtdet helaäldre ärtaget yngre.
minst. Deitalienareochbelgaretillpositivairländare somär mest yngre,

degradi högre änhjälpsammaåldern tycker ärfjärdetillhör den att yngre
år.75underärsom

Tabell 3:7
från %äldreäldre Svarhjälpsammaoftast motmänniskor ärYngre

uppfattningHåller Motsattmed
VetHeltDelvisDelvisHelt

3,211,427,244,214,0EG
2,414,430,644,08,7Belgien
4,510,441,5 9,833,8Danmark
2,78,426,412,6 49,8Frankrike
3,319,122,236,219,2Grekland
6,315,335,9 28,414,1Holland

5,6 1,810,747,534,4Irland
3,417,736,831,410,7Italien
8,76,120,640,224,3Luxemburg
0,025,8 7,246,420,7Portugal
2,825,7 13,841,016,6Spanien
4,015,7 7,754,018,8Storbritannien
3,09,732,145,29,9Tyskland
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I 1987 årsoch 1990 Europabarometrar utfrågades människoryngre
år15-24 och det kan intressant jämföra deras med de äldres.attvara svar

Frågan valdes rörde lista med kvaliteterut äldre bör försökasom en som
hos sina barn, innefattande självständighet,uppmuntra tolerans, lojalitet och

liknande. De svarade fick välja elva Här jämförelsetre ärsom av svar. en
mellan svaren:

Tabell 3:8
Egenskaper föräldrar bör Åldersgruppsom

hos barnuppmuntra år15-25 1990 60+ 1992
% %

Ansvarskänsla 55 57
Belevat sätt och artighet 48 45
Tolerans och respekt för andra 43 45
Förmåga umgås med andraatt 35 11
Självständighet 27 11
lojalitet 20 21
Plikttrohet arbetetmot 19 28
Sparsamhet inte slösa med pengar 13 31
Fantasi 12 3
Lydnad 11 17
Religiös tro 6 16
Vet ejej 2 1svar

Det fenomenalär åsiktöverensstämmelse i de viktigasteen treom
Äldreegenskaperna: ansvarskänsla, artighet och tolerans. och äryngre

överens vikten dessa. Sedan bryts lite lojalitetom av samsynen grann,
Tvåundantaget. förmågansaker, umgås med andra och självständighet,att

skulle kunna betraktas något ungdomar på,värdesätter medan plikttro-som
het, sparsamhet, lydnad någotoch religiös är viktigareär förtro äldre.som

Ä Idre och är överens vikten ansvarskänsla,yngre om av
artighet och tolerans.

Höna fäderav en
I försök uppskatta hurett mycket äldre umgåsatt och frågan:ställde viyngre
Hur mycket kontakt har du med människor, år,25säg änyngre yngre
familjemedlemmar inräknade Tabell 3:9, sid 51

Resultaten visar hög grad mellan gammal ochen av samvaro ung.
Umgänget minskar äldre blir. 46 60-64-åringama träffadeprocentman av
ofta medan 27 de 65 gjordeöver det.procentunga, av

Följdfrågan Skulleblev: du vilja ha kontakt med människormer unga
45 vill ha kontakt 25procent och nöjda. Bryterär resultatetmer man ner
nationsnivå blir bilden klarare: Mer fem Grekland,än äldre Italientre ochav
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Tabell 3:9
år %25människordu medkontakt harmycketHur yngre

IngenKnappastEn hel
någon allsLitedel

9,118,635,636,4EG
10,016,133,240,3Belgien
7,714,531,845,5Danmark

15,220,930,133,8Frankrike
18,316,836,727,8Grekland
7,223,332,237,2Holland
6,117,430,146,4Irland

15,2 8,438,837,7Italien
14,121,624,839,5Luxemburg
6,117,132,5 44,4Portugal

11,324,137,926,4Spanien
7,318,332,242,2Storbritannien
6,018,039,036,5Tyskland

många holländaredanskar,likaochkontakt medvill haPortugal större yngre
det.vill hade intebritteroch säger att

utifrånålderssegregationfrågansonderaNågra frågor förställdes att om
umgåsföredrarfrågade äldreVi demperspektiv. attmänniskorsgamla om

35helt och24med:ålder. majoritet höllEn procenti sinmed folk egen
uppfattning. Det störstahade heltBara 11delvis. motsattprocentprocent

36%.Spanien44% följtPortugalGrekland ochmedhållet ifanns av
26%.uppfattningmedflestfanndanskarnaBland motsattman

utvecklingentänkerperspektiv ochfrågan politisktSer etturman
USA, undradeåldersgruppenspecifikaföreträderpolitiska somgrupperav

enbartparti skapatspolitisktmed imänniskor skulleäldrevi ett somom
iminoritetnej, medanMajoritetenintressen.derasför enatt sagynna

pensionärsparti.sig22% kunde tänkagenomsnitt ett

pensionärsparti.stödjaskulleklar minoritetEn ett

gamlaochundersökningen tyderdelenden här attResultatet ungaavav
Docktämligen högt.länderi fleraumgås ärmycket ochganska umgängetatt

umgås medåldersgrupp föredrarderasseniorer attdetsomtycks attanserom
stödjaskulleminoritetålder. finns det klarDessutomfolk i sin somenegen

pensionärsparti.ett
folk igälldeockså undersökningfrågan i denföljdesDen här somupp

och respekterasfrågade: beundrasåldrar. Gamla människorVialla av unga
påståendet.detinte medmänniskor. 63 höllprocent om

Vi inteäldre. kaninterespekterarbeundrarI allmänhetens ögon unga
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in frågaorsaker här kan sig varför detskulle göramen man unga
För äldre människor gamla Unga så.är borde kunnaatt sigvänta änmer

låtMen åldersgruppendem tala för sig själva: årI 15-24 höll fler med om
påståendet bland år:dem 55än 38%över de höll med,som var av unga
jämfört 55-årsgruppen.31%med i +

En majoritet, 69%, tillfrågadede européema ocksåtyckte gamlaattav
människor har för ingrodda frågadeidéer. ocksåVi äldre och bordeom yngre
umgås och enhälligt: Ja, det borde de, nio tio höllsvaret med. Demer var av

gårenda länderna lite grand trenden Belgien Storbritannien.ochärmotsom

Min brøders beskyddare
Den viktigaste fråganallra politiska äldreområdet hur de framtidaär
pensionerna ska bekostas. EG-länderI alla sig för vilka konse-oroar man

åldrandekvenser befolkning få.kommer Man medvetenär detatten attom
kommer föra med sig beroendeförhållandet fåratt mellan somäldreatt
pension och den arbetande generationen som blir proportionellt mindre
ökar. Vissa har pekat den potentiella riskenexperter för konflikter mellan
löntagare och pensionärer pensionsbördan inte minskar för demom som
arbetar. Det mycket viktigt,är seriös diskussion ska kunna komma tillom en
stånd, vi åldersgruppervad olikaatt vet betala skatt föraccepterar att att
bekosta Påpensioner. deras villighet fortsätta det vilargöra det socialaatt
kontrakt alla pensionssystemstöttar och socialt skydd inom ochsom annat
utom EG. frågadeDärför vi i vilken utsträckning folk höll med deattom

arbetar har plikt bidrag eller skatter,att äldregarantera,som som attgenom
får anständig levnadsstandard.en

Tabell 3:10
De arbetar har plikt att bidraggarantera, ellersom en genom
skatter, påäldre kan nivå%levaatt anständigen

Håller med Motsatt uppfattning
Helt Delvis Delvis Helt Vet

EG 37,0 42,8 9,0 8,6 7,6
Belgien 32,5 42,7 13,8 4,1 6,9
Danmark 60,1 29,8 6,3 2,0 1,8
Frankrike 25,9 51,2 13,0 4,6 5,3
Grekland 39,4 35,0 8,3 4,2 13,1
Holland 42,4 38,2 9,8 4,0 5,6
Irland 40,7 40,9 5,8 1,7 10,9
Italien 38,4 40,1 6,9 2,7 11,1
Luxemburg 34,2 44,8 10,6 3,4 7,0
Portugal 41,2 32,3 10,0 7,8 8,7
Spanien 45,7 38,1 4,4 2,8 9,1
Storbritannien 45,9 37,2 6,2 3,1 7,5
Tyskland 30,4 48,4 11,4 3,6 6,2
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ochnivå sarristämrriighethöganmärkningsvärtvisarResultatet aven
bra.fungerarkontraktetsocialadetantyder att

FrågorD pengarom

lågaochfattigdommedålder förknippatsoftahistorisk tid har högUnder
hållersituationen atttydertecken attDet finnsinkomster. som

så finansielltrender är, ärdagens änvilkanågra EG-länder. Men,iförändras
integrationen.ekonomiskaför dengrundvalensäkerhet

sigklaraAtt
vilkasvarsalternativ,fråga, skrivnaåldrar fick omfolk i alla utanNär en

områdentvå oftare ännämndesmänniskoräldre möter,huvudproblem som
två ekonomiskaAv dessasvårigheter ensamhet.ochekonomiskaandra: var

svaradeEG-medborgarealla atthälftenNästanvanligaste.svårigheter det av
råddeMen dethemland.i sitt storahuvudproblemsåg äldresdedettade som

länderna.mellanskillnader
n 3 :llT abesamtidigt- - -Det att noteraintressant--ar huvudmAnde. attansersom

detendens tillfinnsdet att i sittäldre möter:yngre pmmsmetatt en som
tillrackllgthard inland attalekonomiskatyngdpunktenlägger eko-avharlevamed attpengartryckeraldremedanproblem .. mer en- problemnomiska

isolering.samhet och
43EGderasfrågade äldreenbartNär vi om
42Bdgiemajori-svaradesituationekonomiska en

tabellekonomisktsigde klarartet att
åsiktersubjektiva är54. Dessasid3:12, 40Grekland
bevisobjektivamed desamstämmiga 32om Holland

34inkomstnivåer, redovisas Irlandannansom
39Italien4. I de flestase kapiteli bokenplats
23Luxemburgäldreminoritet dedet baraländer är aven

braeller mycketdet brasig hasom anser
Danmark,Undantagenekonomiskt. är 67Storbritannien

Holland.ochLuxemburg 42Tyskland
inrikt-åldersfoiskare medBrittiska

paradox därtydligmedvetnafrågor varitlängesociala harning om en
detfattiga,kriterier,objektiva är trotstillmänniskorgamla sersom, om man

levnadsstandard.sinnöjda medde ärsäger att
de hartyckermajoritet attunderstrykaviktigtDet stor enattär att en

dans-medlemsländernamellanvisserligensigDet skiljerekonomi.stabil -
i40%,medi botten89% grekernaochmedhögstliggerkarna men
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Tabell 3:12
%närvarandebeskriva din ekonomi förskulle äldreHur du som

52 3 41
kifåehgnfr;51,4 2,93,5 32,6 8,9EG

56,2 1,231,3 6,72,4Belgien
har det bra57,5 22,1 1,2 0,9 Jag18,3Danmark

3,534,5 52,7 7,11,8Frankrike
flfjâigfsnâjfáçfo316,5 16,20,8 32,0 34,1Grekland
um;5,2 0,85,2 46,8 41,3Holland mig

45,5 2,436,0 10,84,3Irland
gälla 33353:39,5 2,66,1 44,0 6,6Italien

58,1 24,5 4,5 0,48,9Luxemburg gå ihop
45,8 17,8 11,60,7 22,8Portugal

ItandetmycketJag5,62,5 31,5 38,3 20,7Spanien

marksekono-5,1 2,55,5 39,0 47,7Storbritannien
L7,5 0,418,6 71,6Tyskland 1,1

sig.genomsnitt sju tio de klarartyckte attav
frågade respektive minoriteten vad deSedan vi majoriteten gör attsom

såOm vi först till majoritetenekonomiskt eller osäkra.känner sig säkra ser
GreklandI ochviktigaste faktorn de statliga pensionssystemen.den klartvar

liten majoritet huset eller egendomenStorbritannien svarade att varen
de kände ekonomisk säkerhet.huvudkällan till att

via arbetsgivarepensioner med tilläggspensionerJämför statligaman
Översjätteplats. dempensioner, blev de rankade försteller privata senare

låg Grekland bland britternaviktigast i Irland, ochfastigheter, mensom var
Sedan fick högsta iminst viktigt i Holland. kom poängensparpengar som

Spanien. Därefter god hälsa, vilket viktigasti komTyskland och lägsta var
frånSpanien Portugal, följt stödminst viktigt i ochi Frankrike och av

Greklandi i Danmark.familjen, högst och lägstsom var
länderna i ochI den sistnämnda kategorin skillnaden mellan norrvar

slående; familjens stöd skäl till desöder andelen nämnde attettsomsom
åtta gånger Greklandi i Holland.kände ekonomisk trygghet högre änvar

Samhället kände ekonomiskhuvudinkomstkällan för dem somvar
sådan.också Sju tiohuvudskälet för dem saknadesäkerhet, avvar sommen

saknade skyllde de statligadem tyckte de ekonomisk säkerhetattav som
låga nivåer. Grekland Luxem-De hade ochpensionemas högsta andelama

56-58%.80% Storbritannienmer och de Danmark ochburg lägstaän
Äldre tillfrågades också in till pensions-de skulle ha velat betala merom

%.majoritet; 71försäkring de Ja, svaradeeller närsparat enmer var yngre.
SålundastårSvaren ekonomisk säkerhet i dag.i relation till de kändeom sa

litenmajoritet danskarna de inte medanbred velatatt enen av spara mer,
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såminoritet i Portugal.sa
haftnågon till pension, skulle dein sinMen, skulle ha velat merom

råd detgöraatt
nej. Hela femtedelarDanmark och BelgienIalla länder är tresvaretutom

två tredjedelar demEG inäldre i skulle ha velat betalade samen avmer,av
iråd. Störst vilja och kunnaskillnaden mellande inte haft attattatt var

Spanien.Grekland, Portugal och

tillräckligt mycketmycketHur är
Frågan äldre männis-kontroversiell, särskilt det gällerfattigdom är närom

frånfår statligasin inkomst dedelvis för majoritet detkor, att stor mesta aven
Om fattigdom fortsätterstatistiken visarpensionssystemen. att ettatt vara

politiken. Viindirekt kritik den statliga harblir det följaktligenproblem en av
några frågorställt temat.

Tabell 3:13
%tillräckligt storAr din pension

Ja Lite för AlldelesJa, helt
låglåg förtillräcklig

23,8 21,3EG 12,7 40,9
22,3 16,710,9 47,8Belgien

50,4 8,723,4 17,4Danmark
5,2 27,0 22,4Frankrike 42,1

25,0 55,74,5 13,2Grekland
28,6 40,3 22,0 6,0Holland
13,6 36,9 24,8 20,3Irland

21,5 30,8Italien 8,4 38,8
29,5 51,4 8,4 10,8Luxemburg

15,8 44,9Portugal 1,2 37,1
25,022,2 26,2 26,7Spanien

9,3 38,6 28,4 22,6Storbritannien
52,7Tyskland 20,6 19,2 7,0

Resultaten visar medlemsländerna kan delas in i länder däratt tre grupper:
majoritet till Danmark, Tyskland,tycker pensionen räckerstor atten

Holland, till hälftenLuxemburg och de där hälften den räcker ochtycker att
Storbritannien,Spanieninte det Belgien, Frankrike, Irland, Italien, ochgör

lågamajoritet pensionema alldeles föroch länder där ärstor atten anser
ifrånGrekland Portugal. Detta inte objektiva bevis,och är settmen

EGvisar det pensionssystemen inom inte allt igenomärattmottagarna
Det fyra huvudsakligen nöjdalyckade. bara i länder äldre tycksär som vara

sina pensioner.med
fråga nivåResultatet andra ganska frustreradepekar högav en en av

förhoppningar underliggande förbittring de pensions-och kanske överen
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uppnått långtnivåer yrkesliv. Vi bad in de självade efter dem räkna vadett
bidragit med medan de arbetade sedan den pension deoch svara om som
får tillåteri dag dem leva det liv de skulle vilja leva.ut att som

Frågan fattigdom kontroversiell, särskilt detär närom
fårgäller äldre människor, delvis för majoritetatt storen

fråndet statliga pensionssystemen.sin inkomst demesta av
statistiken fattigdom fortsättervisarOm att att ettvara

problem blir det följaktligen indirekt løitik den statligaen av
politiken

åtta Mest 34%Bara klart positiv. säkra danskarna ochen av var var
39%. Omluxemburgboma räknar in dem ganska positiva,som varman

de majoritet i Belgien, Danmark, Luxemburg Holland.ochutgör en
66%I andra änden skalan finner grekerna där missnöjda,ärav man

portugisema 56% missnöjda italienare spanjorer 42%och bland och med
missnöjda.

frågade också åldrar inkomstnivåVi folk i vilkenalla skastatensom
miniminivåvia pensioner. Nu talar vi för garanteradgarantera om en

inkomst. Resultaten visar det finns stöd för de statligastarkt tankenatt ett att
pensionerna ska förse äldre med hygglig levnadsstandard. Denna slutsatsen

få långtgåendekan konsekvenser för beslutsfattarna.

Tabell 3:14
nivåVilken är den lägsta ska försäkra pensionärerna kanstaten attsom

påleva %
21 3 4

så35,2 Precis mankla-EG 3,8 57,2 3,8 att
rar S18Belgien 4,2 47,2 44,3 4,4

anmält 5436A 384 13 Så klarar sigatt man52,11311101 4,7 40,9 2,3 ganska bra,C intemen
65,2Grekland 1,4 30,4 3,0 mer

Holland 2,58,8 62,6 26,0
ggggfçggggá,fffl3 ,

Irland 4,9 26,9 5,662,6
Italien 3,2 42,1 51,9 2,7 arbetar
Luxemburg 14,5 51,0 31,5 3,0

VC ePortugal 1,2 17,8 77,7 3,3
Spanien 8,6 29,4 59,0 3,0
Storbritannien 56,9 4,52,4 36,2
Tyskland 1,7 23,9 68,4 6,0
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Vem ska betala
Tabell 3:15
Vilka uppoffringar är höjda pensioner värda %

1 2 3 4 5

EG 43,0 28,7 0,6 17,4 10,3
Belgien 36,3 34,1 1,7 19,5 8,4
Danmark 30,1 36,3 0,2 29,7 3,6
Frankrike 27,0 42,9 1,8 22,1 7,2
Grekland 66,3 14,1 0,3 5,2 14,0
Holland 16,8 25,0 0,2 41,6 16,5
Irland 29,0 33,6 0,6 18,1 18,7
Italien 53,8 20,5 0,6 8,4 16,7
Luxemburg 28,1 16,8 2,3 40,0 12,9
Portugal 73,7 17,2 0,9 2,4 5,8
Spanien 66,8 14,4 0,4 7,6 10,8
Storbritannien 56,6 20,7 0,3 14,9 7,5
lwLskland 26,2 39,6 0,8 24,5 8,8

1 Pensionerna lågaför och bör höjasär det betyder höjdaäven skatterom. Pensionerna för låga kan inteär höjas eftersom inte bör höjamen att man
skatterna
Pensionerna för höga och bör sänkasär
Pensionerna på nivåär rätt
Vet ejej svar

Här klara skillnader mellan de länder pensioner i denser man övrevars gger
hälften EG-ligan,i jämfört med dem ligger i botten. De har för-som som
hållandevis höga pensioner tenderar intesäga kan höja skatternaatt att man
för höja pensionema, medan folk i deatt andra länderna tycker det kundeatt

höjavärt skatterna för höjaatt pensionema.vara att
dåVem ska ansvarig för pensionema Staten, arbetsgivarna ellervara

den enskilde
I de flesta EG-länder tycker majoriteten det är skaatt staten som

finansiera och betala pensioner.ut

Pensioner eller förmåner
Diskussionen pensionärer fåska rabatt olika saker,om t transpor-som ex

eller fortsätter. Många EG-länderter har länge försett äldre med ochvaror
olika former service till reducerat pris. Det vanligaste tåg,rabatterärav
buss och hemhj älp. Nackdelen med omfattande rabattsystem äldreär kanatt

slags andraklassensmedborgare tabell 3:16, 58.sidses som en
För det här minfältet frågaatt ta valde vi åldrarfolk i allaoss genom att
de tycker äldre ska rabatteradeatt priser el, telefonom och transpor-gas,
Detta tyckteter. överväldigande majoritet äldre gjort sig förtjäntaen att av.

frågadeNär vi enbart äldre valet mellan i handen,attom pengar
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Tabell 3: 16
förmånerPengar ellermänniskor:äldreska stöttaHur man

från %Svar äldre
Rabatterförmånerde äldre kanPengar som

Båda sättenför äldrevillanvända desom

10,234,949,1EG
15,935,544,6Belgien
4,010,781,9Danmark
7,534,051,0Frankrike

18,815,961,4Grekland
8,820,260,0Holland

13,334,548,6Irland
13,150,229,9Italien
18,08,366,6Luxemburg
24,033,640,1Portugal

9,647,534,6Spanien
5,429,662,9Storbritannien

11,330,752,3Tyskland

båda, majoritetenföredrogkombinationrabatterade priser eller attaven
välja själva.

pensiaueringenframAtt emotse
fråga: Jag mig förfick följandeundersökningenmed i attDe oroarsom var

går pension denj itillräckligt högpension inte kommer närmin attagvara
de höllpensionär ombadsochjagtillräckligt höginte när ärär svara omnu

EG-ländema. Treutbredd i allaSvaren avslöjadeinte.med eller oroen
GreklandFrankrike,fanns idelvis. Mestmed helt ellerfemtedelar höll oro

luxemburgbornaminst danskarna,bekymrade sigDeoch Portugal. varsom
land tycksäldre iekonomisk säkerhet hosKänslanholländama.och ettav

Denpositivt framtiden.fortfarande arbetartill dekopplad sersomomvara
medel-framtida pensionerbekymrad för sinaåldersgrupp mest varsom var

år.ålders 35-44
också pensionerna skapessimism hurganskaDet finns stor omen

frågade mindrede kommervi folkframtiden. Närutvecklas i attom
hälften ja. Baraförhållande bidragit svarademedtill vad de överpension i

pensioner ihögremajoritetGrekland Portugal deti och trorsomvar en
framtiden.

åldras, frågade anställdavi debefolkningen ärMed tanke att om som
54% svarade nej.majoritetEnborde arbeta längre.

förmåga medfrågan handskasvälfärdsstatensSist vi attatttog omupp
för denVi gjorde deti länderna.andel äldredet blir allt högre att se omen

ochfortsättavälfárdsstaten kommer växauppfattningenallmänna är attatt
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hand gamla människor bättre i dag. l fleraän länderta om var man
pessimistisk. l genomsnitt det bara tredje trodde välfärdssta-attvar var som

åldrandeskulle klara sörja för befolkning. Deten att mesten som var
pessimistiska danskarna, fransmännen, holländama och västtyskama.var

pensionsnivåernaDet beror kanske i dessa EGländer ligger högst i ochatt
de förhållandesvarade inte trodde bestå.detta kommeratt att attsom

Alternativt kan tolka det de svarade inte det ärtror attman som om som
möjligt förbättra dagens redan goda situation.att

frågade folk de kommerNär mindre pension iattom
förhållande till vad de bidragit med svarade hälften ja.över

i Grekland och PortugalBara det majoritet trorvar en som
på högre pensioner i framtiden

ÄldreE löntagare

Arbete eller pensionering
tillfrågadesBland dem 60 eller äldre sju tio pensioneradesom som var var av

och arbetade inte. Bara fortfarande mångaanställda och likaprocentsex var
fortsatte arbeta pensionärer. Den resterande femtedelen hade antingensom

fåttaldrig betalt arbete eller saknatett
Tabell 3:17många år-iett Andel allmänheten fore-av som

pensionsålderdratillfrågades flexibel %Pensionärema de,om
vid tiden för pensioneringen, hade fö- Belgien 58
redragit fortsätta arbeta antingenatt Danmark 66
heltid eller deltid. Majoriteten 58% Frankrike 63
svarade Grekland,nej. Bara i Italien Grekland 22

H°uand 53och Portugal hade majoriteten velat
äâäâ:fortsätta arbeta.

Inom EG tvåhela hade femtedelar
Luxemburg 38

fortsatt arbeta,gärna hälften demav Portugal 40
hade föredragit deltidsarbete. Grek-I spanien 30
land, Irland, Portugal Storbritan- Storbritannienoch 62

Tyskland 66nien fjärdeän de hadeattsa mer var
fortsättavelat arbeta heltid.

dåNär ska i pension Majoriteten svarade de tyckte gamlaattman att
människor själva skulle bestämma de ska i pensionnär flexibel-
pensionsålder 55%, åldervidän bestämd 40%. Grekland,Isnarare en
Luxemburg, Portugal Spanienoch ville majoriteten ha bestämd pensions-en
ålder.
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ska hapensionärer rätttillfrågades de tycker attåldrar attFolk i alla om
ansågMajoritetenideellt.jobbade bara skaellerbetalningarbeta mot om

tio tyckte16%.bådadera Bara43% eller göra trearbetaskullede avatt
arbete.frivilligtsigbara skaäldre ägnaatt

deplats förGe unga
anställning förtillsvåraste frågorna handlar rättenmoralisktdeEn sett omav

Iungdomsarbetslöshet.med högperiodersärskilt underäldre och yngre,
fåaktivt förarbetatmyndigheternahar attHollandbåde Storbritannien och

platsäldre att yngre.ge
frågade viåsikter medlemsstat,i varjefånga allmänhetensFör omatt

Närplatsför50-års åldern arbetaborde sluta attimänniskor manyngre.ge
ökadehåg arbetslösheteninedanstående kommatabell bör attstuderar man

frågan ställdes.medlemsländerna närmajoriteteni av

Tabell 3: 18
beredaSO-årsåldern arbeta försluta attböriårMänniskor som

%plats tör yngre
uppfattningHåller Motsattmed

VetHeltDelvisDelvisHelt

4,032,333,320,59,9EG
21,5 3,337,524,313,4Belgien

0,841,925,422,29,8Danmark
2,930,136,621,88,6Frankrike

22,9 6,726,725,817,9Grekland
2,341,733,113,49,4Holland
5,840,826,718,58,2Irland
3,832,230,720,912,4Italien
3,533,731,417,414,0Luxemburg

25,5 2,120,731,520,3Portugal
5,925,434,024,79,9Spanien
4,643,825,417,29,0Storbritannien

29,6 3,940,67,5 18,8Tyskland

ungdomsarbetslösheten,högadenbl.a. med tankeanmärkningsvärt,Det är
åldersgrupp platsskaså många dennainte tycker att yngre.geatt

Åldersdrlsla-iminering
skälåldersgrunder uppenbaraärdiskrimineringbevisObjektiva avom

inför samlainstrumentintesvåra Europabarometer rätt attoch äratt en
ändå Lös-fråga undvikas.intekanviktigasådan Men dennainformation.

befordran,frågor rekrytering,specifikavissaställaningen blev att om
hari eller henneshansäldre löntagarevidareutbildning och den status som en

organisation.
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Tabell 3:19
Andel äldre löntagaretror att år diskriminerade när detsom gäller
anställningar %

Vidareut-
Rekrytering Befordran bildning Status

EG 78,7 61,5 67,1 48,7
Belgien 82,5 59,9 68,5 49,5
Danmark 80,1 63,6 64,2 37,9
Frankrike 81,8 63,3 68,6 52,1
Grekland 76,9 62,3 64,4 63,9
Holland 83,2 51,8 65,0 35,0
Irland 74,7 63,3 69,3 49,7
Italien 77,1 54,7 63,3 48,8
Luxemburg 82,4 57,5 66,7 49,1
Portugal 66,1 55,9 64,3 52,6
Spanien 74,8 64,6 64,8 57,1
Storbritannien 82,4 77,7 77,3 58,3
Tyskland 77,6 54,7 63,4 36,7

Tabellen visar mycket hög andelatt medborgare i alla EG-länderen tror att
äldre löntagare diskrimineras, särskilt vad gäller rekrytering och att en
betydande ocksåmajoritet sådan diskrimineringtror finns områdenaatt
befordran och vidareutbildning. Om så många diskrimineringattanser
förekommer svårtdet påståär detta inteatt existerar.att

dåBorde myndigheterna åldersdiskriminering viamot lagstift-agera
ning Det tvåtycker tredjedelar tillfrågade.deav

En mycket hög andel medborgare i alla EG-länder tror att
äldre löntagare diskrimineras

F Att bry om

Handikapp och omsorg
För få måttstock frågoratt rör mottagandet blanden äldresom av omsorg
människor, det nödvändigt känna mångatill huratt funktionelltvar ärsom
handikappade. frågadeDärför mångavi hur långvarighade sjukdom,som en
handikapp någoteller fysiskt problem, begränsadeannat deras rörlighetsom
och möjlighet delta i olika aktiviteter.att

38% årdem 60är eller äldre de lider någonsägerav formsom att av av
funktionell oförmåga. Det skiljer sig dock mycket mellan länderna. Det

53%gäller grekerna bara 22% belgama. Variationen kanav beromen av
frågan uppfattats olikaatt i olikasätt länder.
Ju äldre tillfrågadede desto fler det behövde Avvar, var som omsorg.
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47% demmedanhandikapp,32% sjukdom eller60-64-åringama led avav
år det.gjordefyllt 80som

riktadeHäromvårdnad den äldrefrågade vi den tar emot.Sedan somom
hushållsgöro-omvårdnad ochpersonlighjälp medregelbundenvi in oss

själva.svårt detklarade harmål, förfolk behöver attatt avsom
Storbritannien ochtredje.låg genomsnittet knapptEGSett till hela var

medjämförthjälp,fyralåg ungefärmedi botten tar emotTyskland somaven
märkeläggaDet intressantportugis.och ärluxemburgbo attnästan varannan

inte tolkasomvårdnad. Siffrorna kanfår attrelativtdettill är somatt som
kan störreden; behovetnår behövaskullealla varaav omsorgsomomsorgen

faktisktdenän ges.somomsorg
EGOmhjälpregelbundendå den äldreVem det :sär sermansom ger

privat32%, följtmakar49%, kommersedanoftast barnensnitt det avär
6% och6%,13%,hemtjänsten14%, vännerbetald hjälp grannar

alltså handi förstade3%. Familjen ärorganisationerfrivilliga gersom
familjemedlemmar.utförs23 hjälpallhjälp, hela avav

hela 23hand hjälp,alltså i förstadeFamiljen är gersom
familjemedlemmar.hjälp utförsall avav

regelbundenbehoviföräldrarhar ärtillOm först barnvi avsomsomser
andramorfar, medan denmedtillsammanshälften demboddehjälp, av

föräldrarutifrån. gamlaAtt ochbarnfick hjälpsåg förälderntillhälften att
30%,Spanien34% och39%, ItalienGreklandivanligastihopbor är

4%.2% DanmarkochHollandvanligt iminstdetmedan är
får 23hemvårdssystemet därochutbyggdafinns det bästDanmarkI

Storbritannien medHolland ochSedan komomvårdnad hemtjänsten.via en
länder detandrafemtedel. I alla ärFrankrikeBelgien ochfjärdedel och en

hemtjänsten.omvårdnadfår regelbundentiondefärre än avsomvar

Tabell 3:20
från hemtjänstenellermakarhjälpregelbundenAndel äldre tar emotsom

80+75-7970-7465-6960-64

16%25%33%44%54%Makar

20%13%10%8%8%Hemtjänsten

frånfår hjälpsannolikhetendestoblir, ärJu äldre större att manman
Den privataänkoränklingar fulltdåinte kompenseras ut.samhället, men ens

Siffrornavid.släktingarandraochfortfarande hög, barn tarhjälpens roll är
fårså oftaredet mänDessutomför änkoma. ärfinns glapp attvisar det ettatt

18%.får sinahjälp män53% makornahjälp sin maka än att avav
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Är familjen mindre villig hjälpa tillatt
Trots uppgifter visar familjen omvårdnadenhar avgörande roll iattsom en

äldre människor lever familjen mindre villigmyten att ärom attom numera
hand sina släktingar frågarde förr i tiden.ta än Men de äldreom var man

själva, de familjen mindre villigär hjälpa till. Dettaatt resultatatt äranser
högsta betydelse, inte bara för det den faktiska situationenmotsägerattav

också mångaför det visar äldreutan oroade.att äratt
I Frankrike, Luxemburg, Italien Spanienoch ansågdet flest attvar som

familjen mindre villigär hjälpa till för tiden mer 70%att än och inu
Danmark, StorbritannienIrland och flest inte höll med det mer änsom om
35%.

frågar de äldre själva, de familjen mindreärattman anser
villig hjälpa tillatt

Vård i samhällets regi
Det låtablir allt dyrare äldre ålderdomshembo i servicehus,att och
sjukhus. Det ingenär slump beslutsfattare arbetar för gamlaatt människoratt
ska kunna såbo kvar hemma länge möjligt och hjälp i hemmet.ta emotsom
Det finns andra skäl de ekonomiskaän föra den politik, interent att sortens
minst för de gamla själva föredrar bo frågadehemma. Viatt folk i allaatt
åldrar följande:

Det diskuteras omvi först och främst skall utinstitutionsomsorgen,
ålderdomshemdvs. sjukhemoch eller vi skall bygga den hembaseradeutom

dvs. hemsjukvårdhemhjälp, för de äldre. Vad föredrar duomsorgen, attmm
i första hand bygger utman

En överväldigande majoritet fyra ansågfem äldre ska hjälpas förattav
kunna i sina hem. Baraatt i Danmarkstanna Portugaloch tyckteegna mer

fjärdeän institutionsomsorgen borde byggasattvar ut.

Klient eller konsument
Frågan de äldres själva bestämma vårdrätt vilken slags böratt ställas.om

frågadeVi åldrarfolk i alla de tycker den bästär kan bestämmavem som
den lämpliga servicen för äldre vårdi långmest behovär sikt.om som av

Resultatet denvisar äldre fårsjälv flestatt antal röster,personen men
kommer bara före läkare, och med släktingarsteget och tredjenära vänner
plats. I alla länder nåddeItalien kombinationen denutom äldre personen
själv släktoch vänneroch hälftenän rösterna.mer av

betalaAlt för vård
Sista delen detta kapitel hurnärmare äldreomsorgen ska finansierasav ser
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stårantingendetl dagvårdbehövande gamla ökar. är statenantalet somnär
såskattesubventioner, ellerfrittvård antingen ellerför den genomgessom

Tysklandbetalar.enskilde ellerantingen denregi därprivat statendet isker
fråganlångvård harochförförsäkringssysteminfört statligtnyligenhar ett

många andra länder.idiskuterats
långtidsvården. Resultatetborde betalatyckervälja defolkVi bad vem

vård. sju tioMermotstånd privat änförvånansvärt utbrettvisar mot avett
statligtellerstatligaobligatoriska systemettantingenföredrog system som

antingen skauttalatEG:s har klartmedborgare attfinansieras via skatter.
både anordnafinansiera ochsålångtidsvården denskaellerfinansierastaten

den.

ÃldrepolitikG

mediaochPolitik
aktivtborde kämpaåldrar äldrede tyckerfrågade i allafolkVi att merom

fråga folketdärytterligaredettavisarResultatet ärsina rättigheter.för att en
Över JA.80% svaradeEGi är ense.

53% tyckeri radio ochockså för liteäldre förekommer tv.Folk tycker att
tillräckligt.33% detyckerbordede attatt synsmer,synas

äldreför debordePolitikerna göra mer
förtjänarEG äldretyckergrad folk ivilkenuppfattning i attFöratt omen

Svarenför dem.de bordealltfrågade regeringamavi görvillkor,bättre om
defjärdedelarMerstår allmänhetens änibekräftar äldre tregunst. avatt

iäldre. Baratillräckligt förregering inte görderassvarande tycker att
färremajoriteten änHolland, utgjordeLuxemburg ochFrankrike,Danmark,

svaradeåterfanns andelendenländer största attI dessa fyrasju tio. somav
Holland.36% i23% Danmark ochibordevad denregeringen göragör

Som kunnatockså för äldre.EG tillräckligtfrågade görVi manom
desvaradetredjedelmånga osäkra,ganska attfanns detförutsäga envarsom

vetinte
EG börfemungefär tycker göraockså intressant attDet treatt avsevar

för äldre.mer

1993Europeiska året
Äldre solidaritetåret förför äldre ochtillfrågades Europeiskamänniskor om

året. Detviljade skullesärskilt vadgenerationerna och vetamellan mer om
förmåner ochåret kunskapoch förintresse förfinns utbrett att omett mer

EG-länder.både i andrahemlandet ochitillgängligservice ärsom
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Över14% året.de inte ville det Europeiska hälften,att vetasa mer om
54%, ville Portugiserna nyfikna 70%, holländama minstveta mestmer. var
36%.

En fjärdedel förmånerville information och service i andra länder.om
mångaDetta visar förvånansvärtäldre intresseradeär hur det ställtatt ärav

EG-länder.i andra
15%Ungefär ville hur de själva kan del aktiviteter ochveta ta av

Äldreåret.anordnas under Om det till antalöversätterevenemang som man
människor det sig nio miljoner EGrör äldre hela deltar aktivtöverom som

året.i det Europeiska

SlutsatsH

Det förhastat fråndra slutgiltiga slutsatser preliminäratt rapportvore en som
utgår från omfattande faktainsamling. I utsträckning har dock män-storen

EGniskorna i dragit sina slutsatser.egna
De till exempel högtsäger och tydligt äldre människor har särskildatt en

plats i samhället och regeringama i respektive land bör föratt attagera
förbättra deras villkor.

fårDet inte tolkas tycker synd gamla människor.attsom man om
Undersökningen så.mycket kompliceradväver Det finnsväv änen mer
bevis för solidaritetstark mellan gammal och mellan arbetande ochen ung,
pensionär, och detta Santhopp inför framtiden. det delvis handlarär attger

egenintresse, eftersom människor kan förvänta sigett bli äldreom attyngre
dag, icke desto mindre det viktigt. ocksåDet finnsär utbredden men en

åldersdiskrimineringmedvetenhet i alla medlemsländer och känslanom av
något måste denna orättvisa. Slutligengöras finnsatt det starkmot troen
äldre själva ska kämpa aktivt för sina rättigheter.att mer
Om vänder sig till såde äldre medborgarna ocksåsjälva, har deman sagt

sitt. Det finns tecken förbittring lågadet nivåernagäller denär
pensionerna i vissa länder och ocksåtecken segregation, bevismen

kontakt med familjennära och välvillig inställning till Det finnsen unga.
oroande tecken ekonomisk osäkerhet minoritet,hos det helaen men

viss känsla tillfredsställelse med livettaget de lever, störreen utanav
klagomål eller politisk strid.öppen

Knappt fjärdedel de gamla mycket nöjda sinamed liv, änen av var mer
hälften nöjdaganska och bara femte Skillnadernamissnöjd.är mellanvar
länderna och kanär beskrivas med hjälp följande siffror: 68%stora av av

danskargamla mycket nöjda 43%är med sina liv, holländama, 25%av av
spanjorema, 6% 3%grekerna och portugisema. Motsatt det 3%baraärav av
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59%41% portugisema ochjämfört medmissnöjda,danskarna är avsomav
Grekland.ide äldreav

samförståndet människorbland äldrerelativa politiskaHur detlänge
någotskilda villkoren, kanfortsätta, med tanke de ärkommer att man

spekulera om.
politiskfinns intresse förtyder det latentDet finns tecken ettattsom

samhällsfrågor ochaktivt iaktivitet, klart intryck ettett enengagemangav
för sinaaktivtfolk i allmänhet äldre borde kämpakänsla hosstark att mer

rättigheter.

68



Äldre EGi
Policysinom det sociala och

områdetekonomiska

ettÃldre-26Den november 1990 beslutade EG:s ministerråd inrättaatt
1991 -1 993. särskiltEtt s.k. Observatorium bildades med uppgiftprogram

analysera ejfekterna social och ekonomisk politikatt riktar tillsigav som
äldre. Dess uppgift närmare pd fyra huvudfrdgor:attvar se

levnadsstandard och livsmönster
anställning och arbetsmarknad
hälsa och social service

hur äldre integreras socialt.samt
detta kapitelI redovisas kvalificerade sammandrag Olderrapportenav

People in Europe: Social and Economic Policies, The 1993 Report of the
European Observatory, Alan Walker, AlberJens och Anne-Marieav
Guillemard, EG-kommissionen, Directorate General Employment,
Industrial Relations, Social Ajfairs DG V. Rapporten behandlar de tre
första frågeställningarna.

A Inledning

Alan Walker
Om vi tänker vi promenad i genomsnittligatt europeisktog stad vidoss en en

årsekelskiftet 1900 kunde vi räkna med tjugonde viatt möttevar person
år.hade fyllt 65 1993 skulle det årsjunde och 2020 kommervara var var

femte år.fylltha 65 Dessutom har femtondeatt århunnit fylla 75person var
åri dag, 2020 kommer de 10%utgöra stadens befolkning.att av

måsteNu EG granska vilka effekter denna betydelsefullanoggrant
fårförändring för välfárdspolitiken i de olika medlemsländerna.

Vilka slutsatser drar politikerna förskjutningen åldersstruk-i Europasav
tur Hur regeringama den här utmaningen Och påverkarhur densvarar
förda politiken de gamla Det frågordenär försökertypen besvara.av som
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äldreobservatoriumEG:s om
socialpolitik ocheffektervilkaförskapadesäldre mätaObservatoriet attom

bistårPå så vimedlemsland. sättiäldre harpolitikekonomisk rör resp.som
ländernamellangår kunskapspridaarbeteEG-kommissionens attutsom
bildförs. Vi skaparäldrepolitiki denskillnadereffekterna somensomavom

deförvillkorenekonomiskasociala ochEG visar deochhelainnefattar
äldre.

EG:svåren beslut1991 efterbörjade sitt arbeteObservatoriet ett av
äldre.föraktionsprograminrätta1990ministerråd november26 ettden att

ministerrådet, någotfrånsålunda direktuppdragobservatorium ärDetta ett
unikt.i sig ärsom

skapades:Observatorietlåg grund förtillfyra faktorerDet fanns attsom
sedanbefolkningsstrukturenutvecklingenbetydelsefulladen av

1957Romfördraget slöts
generationernasolidariteten mellanfrämjaönskanallmännaden att

i samhälletäldrehelhjärtat integreraviljan att mer
äldrefrågor.iskulleEG-parlamentets krav att ageraman

ObservatorietorganiserasHur
vetenskapligaoberoendetolvnätverkObservatoriet innefattar ett exper-av

Tyskland: JensAlan Walker,Storbritannien:från medlemslandvarjeter, en
Gordon,AntonioSpanien: JuanGuillemard,Anne-MarieFrankrike:Alber,

Olgierd Kuty,Belgien:Knipscheer,Holland: KeesAurelia Florea,Italien:
Eamon Merete Platz,Danmark:Heloisa Perista,OShea, Portugal:Irland:

Ziomas. De samlar in ochDimitrisGrekland:Gaston Schåber,Luxemburg:
politiska doku-officiell statistik,nationella dataexisterandeanalyserar som

riktlinjerArbetet följer delagstiftning och parlamentsrapporter. somment,
Anne-MarieAlberJens ochAlan Walker,ordförandensamordnarna

ansvarigsamråd Observatoriet. Manmed hela ärGuillemard stakat utihar
nationellafinns i deinformationdenför sammanställa rapporternaatt som

Översikter intedenna tänkta utgöraöversikt.förbereda äroch attsomen
från deuteslutandedeaktuell forskning, hämtas nästansammanfattningar av

sammanställ-tänktai sin ärnationella attturrapporterexperternas varasom
frågorna varje medlemsland.i ipolitiskade viktigaste ämnetningar av

Arbetsmetøder
ekonomisksocial ocheffekternaObservatoriets analyserauppdrag är att av

frågaomfattandeFör dennariktar sig till äldre.politik göraatt mersom
huvudfrågor:hanterlig fyrahar valt utman

livsmönsterlevnadsstandard och
arbetsmarknadanställning och
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social servicehälsa och
hur äldre människor integreras socialt.samt

gångenDet här första ort omfattande studieär de äldresman en av
EG.ekonomiska sociala villkor inomoch

Ett grundproblemen i arbetet med studien de statistiskaattav var
mätmetodema i de olika länderna olika därmedoch resultaten kanär att vara
svåra jämföra. Problemet det gäller de äldres levnadsstan-är störst näratt
dard.

Alltfler äldre kvinnor i EG
EG åldrande ålder, ålders-gemenskap. Ju högre desto fler kvinnor. Iär en

många45-58 finns ungefär lika kvinnor. Bland 70-74-mängruppen som
åringama går 8084-åringama går tvådet fyra kvinnor Bland detmän.tre

åldrarna årkvinnor varje och i 95 proportionen tillöver är tre ett.man
Fördelningen skiljermellan könen sig mycket mellan medlemsländerna,

åldersgruppensärskilt i den äldsta 95+. l Frankrike Storbritannienoch är
5proportionen till i Danmark, Holland Spanienoch ungefär 3 till 1 och

Grekland åldersstruktureni 2 till Förändringen i har undernästan skett en
anmärkningsvärt kort tid. Huvudorsakema minskande födelsetal ochär
ökande livslängd.

1990 EGfödde varje kvinna i i 1,59 Storbritanniengenomsnitt barn -
Italienoch lägst med 1,31 Irland högst med 2,17.samtvar

nivån1970 2,45 Danmarkmed 1,95lägst med och Irland i toppvar som
med 3,87 barn kvinna.per
1990 manliga år år.den medellivslängden 72,7 EGi och 1970 68,5var

år.För kvinnor 79,3 respektive 74,8

skaHur kunna pensionerna fine arbetar Svåranärgaranteraman
frågor inför framtiden

åldrandeEn befolkning utmaning för beslutsfattare iär alla länderen
ålderspensionereftersom och övriga pensioner redan i dag denär största

enskilda utgiftsposten i budgetema för välfärdssystem. Detta särskiltär
tydligt i länder redan genomförthar reformer statligadestorasom av

stårpensionssystemen bådeoch inför dubbla finansiella problem: De harnu
åldrande befolkning fullt ocksåoch utbyggt pensionssystem. Vi leveretten

nedgångi tid ekonomisk med bekymmer för de framtida pensions-en av
utbetalningama. Det behovet omfattande socialförsäkrings-gör att av mer

ökar.system
åren hälsovårdenDe trettio har EG-utvecklats väsentligt isenaste

ländema. Därför förväntadehar den livslängden ökat märkbart i flera länder.
I Frankrike, Italien Spanienoch har kvinnors förväntade livslängd stigit med
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hälsovårdefterfrågan socialochår höjer i sinDettahela tio tur omsorg.
företrädesvisgamla människormycketökningen antaletsnabbaDen av

både familjinformellt inomocksåkvinnor kravställer enomsorg;nya --
Frågan hurfrivilliga insatser.ellervia privataformelltoch staten, manom-

konfronterarbräckliga äldrevård ökande antaleterbjuda till detska kunna
EG.människor inom helasåväl miljonerregeringardagligen som

föreåren arbetafler äldre löntagare slutatallt20 harDe senaste
fleraländer. Nu försökerpensionsåldem, i fleravilket har stateruppmuntrats

måste minskapensioneringarför tidigaKostnadernavrida klockan tillbaka:
minskar.arbetsmarknadenandelennär yngre

förändringenden snabbautsträckning klarakanl vilken avman
nivåvidmakthålla den relativt högaåldersstrukturen samtidigtoch av

råder EG-ländemaigenerationernamellansolidaritet som
också ifamiljermänniskor och derastill äldreHur ska attman se

samklangsociali fortsattframtiden levakan
långtmåste Huryckelfrågan lösa följande:medlemsstateralla ärN som

politiker ochkonsumenter,i rollen löntagare,människor,kommer äldre av
nationellsamhällslivet lokal,delta aktivt itillfällei idéellt arbete, att att

EG-blinivå förverkliga sina möjligheterdärmedinternationell ochoch att
meningi ordets fullamedborgare

mäste läsa fäl-medlemsstaterNyckelfrågan alla ärsom
rollenlångt äldre människor, ikommerjande: Hur av

ideellt arbete,politiker och ikonsumenter,löntagare, att
på ochsamhällslivet lokal, nationellaktivt itillfälle deltaatt

förverkliga sina möjligheternivå därmedinternationell och

fulla meningi ordetsbli EG-medborgareatt

livsmönsterLevnadsstandard ochB

Alan Walker
EG:si medlemsländer harmycket olikaTrots livsvillkoren för äldre äratt

påminnersöker lösningarproblem ochregeringama ofta somgemensamma
varandras.om

frågorna levnadsvillkor livsstiläldres och är:De viktigaste gällersom
Ökande år,50-74särskilt denbland äldre, äldrelevnadsstandard yngre

åldern.tredjekallasbrukarsomgrupp
består. Fortfarandefattigdom bland de äldre ärProblemet med en

oftastFattigdom drabbarfattig i de flesta länderna.märkbar minoritet
kvinnor.
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inkornstskillnader mellan olika äldre.Det blir allt större grupper av
nivåerfår äldre äldreyngre äldre kvarMedan sammamer, gger

i sig klyftornatidigare. Ibland det pensionssystemen görär attsomsom
åldrarbåde olika och mellan och kvinnor.Det gäller mellan mänökar.

Äldre oftagrad tidigare de traditionella,litar inte i lika hög som
ålderdomenFör väljer allt flerstatliga, pensionssystemen. attatt trygga

försäkringar.försäkringsskyddet med privatakomplettera
tillsammans med ellerTidigare bodde äldre i utsträckning barnstor

särskilt iNu fler äldre det gällerandra släktingar. lever allt ensamma,
Nordeuropa.

dåligai bostäder. Det beror ofta äldreDet vanligt äldre borär attatt
rådbilliga hus och de inte har ellerhelt enkelt bori gamla, att att reparera

billigare bostäder.flytta till mindre, modernare och

det svårare för politiker handlaBrister i nationell statistik gör att
svårt EG-i sydligaDet hitta och jämförbar statistik, särskilt deär att ny

ländema. Bristen kunskap beslutsfattarna inte har det nödvändigagör att
underlaget för fatta riktiga beslut. Detta mycket allvarligt. Beslutsfattareäratt

mångainte förväntas uppfylla sin plikt prioritera bland dekan ochatt
får tillgångvarierande de de tillkrav saknar relevant ochresurser om

objektiv information sociala ekonomiska villkoroch och behoven hosom
brådskandesärskilt fram tillförlitlig informationmedborgarna. Det är att

sociala villkor EG:s I Greklandför äldre i sydligare länder. exempelvisom
aldrig tittathar de äldres ekonomi.närmareman

Några länder har arbetat aktivt föratt fram statistik, bland dembättre
Frankrike Luxemburg. 1988 genomförde franskaoch den motsvarigheten

Socialdepartementettill omfattande arbete för förbättra kunskapenett att om
pensionerna. I Luxemburg, Centre Studydär for the of Populations, Poverty

hållerSocio-Economic policy till, finnsand mycket avancerad databas,en
två pensionsnivåerjämförbl används i forskningsprogram. Det isom a ena

internationellt perspektiv utvecklingen inomoch löner privat ochett av
offentlig sektor. Det andra försöker bestämma det exakta värdet mycketav
låga pensioner inom den privata sektorn och försöker reda varför de ärta
så låga. småDetta betydelsefulla skapa bättreär steg mot attmen en

frågorförkunskapsbas fatta beslut ekonomiska socialaoch röratt om som
äldre.

Varifrån kommer Vad spelarpengarna för rollstaten
I alla industrisamhällen har pensionäremas inkomster fyra hömpelare: en
grundläggande statlig pension tillsammans med andra statliga tillägg, til-
läggspension knuten till yrket, besparingar arbetsinkornst.är ochsom egna
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faktorer: Hurfleraför de äldreDen ekonomiska säkerheten avgörs av
tjänade underdei hemlandet, hur mycketutvecklatspensionssystemet

mån pension,olika hömpelamatillträde till dei vilken de hararbetslivet och
arbetsinkornst.besparingar,tilläggspension,

relativtarbetsinkomsten,EG-ländema den fjärde pelaren,I spelar en
länderna.mycket mellandet varierarliten roll, även om

Tabell 4: 1
från åldern påutgångspunkthushållsinkomst medsammanlagdKällor till

%1985huvudtörsörjare, Hollandfamiljens
75-79 80+50-64 65-69 70-74

10 721 1467Löner
Socialförsäkringar, 22 25 2
xcialhjälp,a-kassa

handikapp-,ders-, 50 54 5815 43ünäggspemion
2024 2111 27Privat pension

Investeringar, 1310 132 7egendom
100100100 100 100Totalt

inkomster biraindustrisamhällen har pensionärernasallaI
pension tillsammansgrundläggande statlighörnpelare: en

knuten tilltilläggspensionmed andra statliga tillägg, ärsom
arbetsinkomst.besparingar ochyrket, egna

EG-ländema: människoribekantTabellen visar närmönster ärett som
åldernden minskar deras beroende lön50 och tillhör tredjepasserat av

Statlig fortfarande denpensionsamtidigt beroendet pension ökar. ärsom av
betydelsen minskar.viktigaste inkomstkällan för äldre, även om

ålder Det specielltstigande beroendetMed ökar staten ettstaten. gerav
förhållande mycket ländernas policytill och understryker huräldre

ocksåpensionsornrådet påverkar fårför äldre. Detlevnadsstandarden som
isärskilt känsliga för förändringar deäldres inkomsterkonsekvens äratt

statliga pensionssystemen.

bygger pá olika traditioneriEG-ländentaPensionssystemen
EG-ländemaolika skiljer sig mycketDe statliga pensionssystemen inom de

får bakåtåt. Systemen sina i olikaOrsakerna i tiden. harsöka ursprungman
traditioner.administrativa, historiska och kulturellaideologiska, politiska,
EG:åtminstone traditioner inomfyra olika socialpolitiskaDet finns

välfardssystem.Den skandinaviska modellen med allmäntett
välfärdssystemet i Bisrnarcksinstitutionella yrkesrelateradeDet tyska och

anda.
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bidragdelvis bestämspensionerdäranglosaxiska modellen samtDen av
länderna.i de sydligarevälfärdssystemenoutveckladede mer

tvåbestår pensionernaländermånga I de flestalikheter.Systemen har av
olika tilläggspen-och delagstadgade pensionengrundläggandedendelar:

sionema.
antingen hartvå lagstadgade pensionerna:varianter definnsDet manav

HollandStorbritannien ochIrland,i Danmark,fasttill belopprätt ett som
skillnadenEG. oftaDetså inkomstbaserade i sägsde atteller är restensom av

syftar till bekämpabåda fasta beloppetdet attde ärmellan attsystemen
bibehållensyftar till säkrainkomstbaserademedan defattigdomen att

levnadsstandard.
vilkahand gälleri förstaolikheter,finns detInom storasystemen som

pensiontill fullde skaför rättmedborgarnaställskrav attsom
kvalificeringsregler.

i sigmedborgarskapetsärställning. DärHolland harDanmark och geren
kvalamåste in iländerpension. I andrastatlig systementillrätt man

både ochmed fasta belopppensionerDetta gällermodeller.enligt olika
inkomstrelaterade pensioner.

försäkringsinbetalningarslagspensionenStorbritannien byggerI en
från arbetsgivare och fack.

inkomstenpensionen den högstaPortugal räknasFrankrike ochI
år.visst antalunder ett

räknarGrekland LuxemburgochBelgien, Tyskland,I genom-man
snittsinkomsten.

respektivefemde sistainkomstenSpanien räknarItalien ochI man
åtta åren.

i teorin detförsäkringar rättemellan,befinner sig mitt ärIrland gersom
består 38% pensionernapraktikenpension itill sompengaravavmen

enskilde.in deninte betalats av
inkomstrelateradeEG förenari denpensionsmodellenDen vanligaste är som

till yrket.knutnatilläggspensionermed frivilliga ärbaspensioner som

belop-båda de fastamellan detSkillnaden är attsystemen
inkomst-medan defattigdomentill bekämpasyftar attpet

bibehållen levnadsstandardtill säkrabaserade syftar att

äldre blir alltdekostastatliga pensionerna närkommer deHur mycket att
pensionernaframtidaför demedborgarna självafler Troligen känner oro

debetydelse underpensionsförsäkringama ökat ide privata senasteeftersom
åren.
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Äldre lever allt bättre och skillnaderna mellan pensionärer ökar.
De nationella visar i länderalla levnadsstandardennästanrapporterna att
bland de äldre höjs i takt med övriga medborgares. Det kan tolkas denattsom

framgångekonomiska socialaoch politik förts har haft viss med höjaattsom
de inkomster.äldres

l vissa fall den ökade levnadsstandarden verkligen direkt följdär en av
regeringen för förbättraarbetat ställningen för de äldre.att att
I Frankrike höjt dehar äldres inkomst förbättraattman genom

så fåttsocialhjälpssystemet, fler använda l Luxemburgrättatt att systemet.
infördes nyligen nationellt äldreprogram, samtidigt pensionemaett som

10%.höjdes med Dessutom Luxemburg införthar garanterad minimi-en
inkomst i fattigdom Spanienled bekämpa bland äldre. I harett attsom man

nivånhöjt för minimipensionerna och därmed höjt inkomsten för gifta äldre
30% 1982med mellan och 1992.

Trots det fortfarande EG-ländemasexemplen minoritetär en av reger-
ingar drivit aktiv politik med syfte höja senioremas levnadsstan-attsom en

Oftastdard. fården ökade levnadsstandarden biprodukt flerär atten av
tilläggspensioner eller pensionssystemen blivit fullt utbyggda. I länderatt
med inkomstrelaterade pensioner finns det inbyggd höjning levnads-en av
standarden, eftersom generationer äldre tjänat tidigare generatio-ännya mer
ner.

Den ökande levnadsstandarden faller mycket ojämnt, det gällernärut
frånden del kommer tilläggspensioner och privata pensioner. Storbri-Isom

tannien ökade nettoinkomsten för pensionärer 33%med 1978mellan och
1988, för pensionärer i den lägsta inkomstgruppen höjningen baramen var
14%, i den högsta inkomstgruppen 52%.hela

välmåendeDet fram liten växandeväxer pensionärer. Deten men grupp
WOOPIE välmåendebrukar kallas well-off older people, äldre fenomenet.

En del ökningen levnadsstandarden bland äldre beror attav av
pensionssystemen vinnarnabyggts Det betyder finns bland deut. att

gåttpensionärerna, de i pension. I Belgien har inkom-yngsta senastsom
ide ökat, vilket leder till höjning medelinkom-sterna yngsta grupperna en av

för hela äldre.sten gruppen
Det enda land den generellt positiva bildenmotsäger ökadsom av

levnadsstandard Portugal. Där minskar köpkraftenär hos äldre.

levaKan lika sedan gått i ålderspensiongottman man
En huvudmetodema för värdera hur effektivt pensionssystem är, äratt ettav

ålderspensionskillnadenstudera mellan och det sist tjänade. Detatt man
visar i hur hög grad pensionen erbjuder tabellsocialt skydd 4:2, 75.sidett
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Tabell 4:2
l EG-andel slutlön nettotillåggspensionStatlig pension och som av

%länderna 1989
genomsnittetBruttolön andelsom av

HEL2ll___
35-45 20år 35-45 2035-45 20Antal anst.

4342 6891 39 88Belgien
59 72 467483 82Danmark

4746 7394 S1 83Frankrike i
71125 84 99132 114Grekland

67 81 4790 82Holland 90
3664 62 6184 84Irland
5756 59 9491 92Italien

6545 76 44 3985Luxemburg
5958 10395 58 98Portugal

75 73 97 7196 98Spanien
60 7173 40 64 34Storbritannien

3533 7066 31 69Tyskland

pensionen giftförenkla presentationen har antagitFör attatt avser enman
någonstatlig pension och slagstill grundläggandehar rättsom enman

tilläggspensionengspensiøn. dessutomtillä Det utgörär antaget att motsva-
arbetat mellan ochden statliga pensionen för 3550% somav en man

år. behöverår för den har arbetat i45 och 25% 20 Läsare som en mersom
räds pådetaljerad bild titta publikation.Eurostatsnärmareatt

år: Grekland Italien, Spanien35
år: Portugal37

år: Frankrike37,5
år: Belgien, Danmark, Irland Luxemburg, Holland40
år: Storbritannien.Tyskland45

skillnaden medlemsländerna för demLägg till den mellanmärke stora som
81%period för full pension. Det skiljer mellanarbetat hela den krävssom

Storbritanniens 73%.Greklands 132% och
ocksåockså HärDet finns skillnader inom länderna. vilkenstora ses

SkillnadenDanmark: ibetydelse folkpensionen har i Holland och ersätt-
deltidsarbete jämfört med den arbetat helaningen för meden person som

hälften med andra länder Irland.perioden mindre jämfört allaär än utom

består, alltFattigdom och låga inkomster trots
pensionsnivåemaTrots levnadsstandarden ökat generellt och höjts iatt att

återstårvissa medlemsländer problemet minoritet de äldre fattiga.äratt aven
svårtblir förTyvärr saknas det fullständig statistik, vilket detgör att

rättbeslutsfattare fatta beslut. Bristen statistik beror delvisatt att
svårtfrågan känslig sig för fattigdomoch har bestämma hurär att attman

definieras. Dessutom de jämförbara siffror finns gamla, de täckerska är som
svårt1980-1985.perioden Därför det mycket ihop bildär att en av
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EGför människor i dag.situationen äldre i
svårt statistisktEn orsakerna till det fram säkert materialäratt attav

hushåll låga inkomster i olikakan med underrepresenteradeärattvara
undersökningar. Dessutom levnadsstandarden för de pensionä-kan yngsta

senastsom pensionerades höja medelinkomsten för helarerna gruppen
oproportionerligt dölja det fortfarande finns fickoräldre mycket och att av

fattigdom bland äldre människor.
tvåI den undersökningen valt definiera fattigdomhär har sätt attman

bland äldre:

Fattiga de socialhjälp.behöverär som
Fattiga de har inkomster ligger under hälften genomsnit-är som som av
tet.

levnadsstandarden ökat generellt ochTrots att att
pensionsnivåerna höjts återståri vissa medlemsländer,
problemet minoritet de äldre fattiga.äratt en av

I Danmark, Luxemburg, Irland och Tyskland färre tionde äldreär än var
då måste framhållasfattig. Men Danmark saknar statistik fattigdom.att om

ålderspensionärerMen bara och förtidspensionärertusen tusenen av sex av
socialhjälp. Ungefär 7 Danmarks befolkning kantar emot sägasprocent av

fattiga, de månadenhar mindre 1000 danska kronorän leva närattvara
hyran betald.är

I Luxemburg hushållenlevde 7 de äldre under det officiellaprocent av
mångafattigdomsstrecket 1986 lika tjänadeoch under halva genomsnitts-

Sedaninkomsten. med minimiinkomstgaranterad genomförts harsystemet
andelen fattiga halverats.

I Irland har det skett förbättringar. 1980 tjänade 24% de äldrestora av
mindre hälften genomsnittet, jämfört 10%med 1987. l Tysklandän denärav
officiella andelen fattiga äldre 5 %, lika andel tillhar socialhjälprättstoren

begär det inte, vilket 10%skulle tyda ligger eller underattmen ca
fattigdomsstrecket.

I Frankrike, Holland, Belgien Storbritannienoch %lever 10-30 deav
socialhjälpsnivån.äldre under I Frankrike 15% socialbidrag. Itar emot

Holland 17%. svårdet Belgiens ställningär urskilja, eftersom olikaär att
såundersökningar skiljer sig 36%mycket jämfört 6%.med

Storbritanniens ocksåposition Enligt officiellaosäker. denär
fattigdomsdeñnitionen befann 28%sig de äldre eller under fattigdoms-av
strecket, lågtill regeringens definition för inkomst 33%men ser man var av

ensamståendegifta pensionärer 42%och de fattiga 198889.av
I mångaländerna relativt äldre fattiga, vilketär berorresten attav
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välfärdssystemen ganska outvecklade.är
råder skillnaderland kommit Där mellanItalien det längst.är storasom

15% Italien 34%.I Italien fattiga 1988, i södraoch söder. norra varnorr
återstående tillförlitligabristen uppgifterFör de länderna är stor.tre

år7550% under mindreI Portugal tjänar pensionärer halvaän genom-av
Spanien Grekland+75-gruppen 69%.snittsinkomsten, i det och saknarär

statistik.

fattiga: Barnfamiljer och pensionärerTvå grupper
åren10-15 fattiga delenDe har sammansättningen densenaste av av

Andelen minskat, i fattig-befolkningen förändrats. äldre har takt med att
Arbetslöshet till föränd-domen bland barnfamiljer ökat. huvudorsakenär

Andra förklaringar fler tjänar mindre i vissa medringen. allt allt länderär att
lönenivåema nedåt pensionsvillkorenhög arbetslöshet och attpressas

förbättratsförbättrats. I vissa länder har pensionärernas villkor genom en
fåttomfördelning mängd vilket till andralett det sämre.attsamma pengar,av

Sydeuropa.Detta vanligare i Nordeuropa iär än
Ärdet såHur fasta mönstren minskandede här arbetslöshetär attnya en

minska ny-fattigaskulle antalet och därmed föra tillbaka de fattiga äldre
såvilket Storbritannien Omtill botten inkomstligan redan har skett iav

måste bådefallet politiken socialt skydd för äldre ochär styras mot att ettge
minska arbetslösheten.att

Några slutord
Många äldre fortfarande fattiga, i de rikaste länderna med deär även

utbyggda välfardssystemen.mest
Fattigdom främstäldre dagar drabbar kvinnor.
Det gäller för beslutsfattarna inte rikta sinbara uppmärksamhetatt mot

gått mångaDetdem nyligen i pension. kan dölja fortfarandeäldreattsom
fattiga.är

Följande redovisas isynpunkter den irländska Politiker harrapporten: ten-
derat betrakta äldre homogen sigkoncentreraänatt attsom en grupp snarare

särskilda någraundergrupper. Konsekvensen blivithar det inte tagitsatt
initiativ till förbättra villkoren för i relation tillatt en grupp en annan.
Behoven hos de äldre fortsätter leva i verklig fattigdom glömmaskanattsom
bort till den bilden,allmänna visarnär äldre människor harattman ser som
det OShea,ganska bra. 1992, sid 20-21.

ÄndåEn alltså såkrympande dedel äldre fattiga. detär folkär närattav
går i pension eller slutar arbeta andra skäl innebär det inkomstrninsk-av en
ning därföroch det naturligt äldre har lägre inkomsterär rätt änatt yngre
vuxna.
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hushållojfciell äldre i genomsnittvisade statistik1989 att
rvåbarnsfamil j därlevnadsstandardhade samma som en

båda förvärvsarbetar.makar

skiljer sig väsentligtojämlikhetAndelen fattiga bland äldre och graden av
går förbättraExemplet Frankrike visar detde olika länderna.mellan att att

politik:villkoren driver konsekventom man en
ålderspensioner 1,81985 franskaMellan 1970 och ökade realvärdet

gånger.gånger Realinkomsten ökadeför äldre 2,6och minimiinkomsten
gånger statistikbefolkningen. 1989 visade officiellsamtidigt 1,4 för hela att

tvåbams-hushåll hade levnadsstandardäldre i genomsnitt samma som en
båda förvärvsarbetar.familj där makar

Kapitalvaror
utsträckning äldreEtt levnadsstandard i vilken de ägermäta ärsätt attatt se

svårt fram tillförlitlig statistik. Ikapitalvaror. Här det dock varithar att ta
kapitalvaroralla länder Danmark äldre färre be-äger än restenutom av

frånfolkningen. situationen i Portugal.Tabell 4:3 nedan visar exempelett

Tabell 4:3
åldersgrupper, %Kapitalvaror i olika Portugal 198990

Under 60-69 70-79 80+60

Kylskåp 86,7 79,9 66,093,2
Centralvärme 41,8 37,660,3 46,4

81,5Radio 90,3 70,1 60,6
59,7Färg-TV 59,0 30,4 33,1
39,5Dammsugare 60,3 29,1 19,0

Tvättmaskin 41,864,2 29,7 19,6
Telefon 45,5 40,0 70,4 24,9
Bil 51,6 24,9 15,4 5,6

Understöd, rabatter avgiftsfrioch service
Vissa länder har valt stöd till pensionärer avgiftsbefrielseatt tge genom ex

någoteller prisreduktioner olika Det inte gjortsoch service. harvaror
försök systematiskt kvantifiera stöden. Den vanligaste rabatten pensio-äratt

tåg. gåttnärspriser I vissabussar och länder har ilängre strävan attman
fönnâner.förse ålderspensionäreräldre med speciella I Italien slipper betala

hälsovård, fårföravgifter i Frankrike fritidsaktiviteteräldre lägre avgifter
Danmarkoch hemhjälp. tycks ha det utbyggda täckermest systemet som

många saker, rabatter radio och TV-licens, offentligat transporter,ex
hyra.
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rikaFattiga och pensionärer
råda ilevnadsstandard mellan äldre ochDet fortsätter skillnader iatt stora

oftavissa fall ökar skillnaderna. Kvinnor längre och har sällanlever rättmer
alltsåDe fattigatill full pension. risk bli gamla.löper större att som

ålderDen ojämna fördelning orsakas och kön allvarligautgörsom av
EG-ländema. Bristernabrister i skyddssystemen i majoriteten berorav

också politiken bidragiti sig till skapa problemen.att att

pensionärer har det bättre äldreYngre än
årRedan brittisk förför trettio sedan varnade socialpolitikexperten

två nationerframväxten T itmuss, 1963. Profetianbland de äldre harav
mån uppfyllts:i viss Det har skett viss separering mellan och äldreen yngre

EG-ländema,pensionärer inom det inte skett starkäven ännuom en
polarisering dem. Det finns skillnader i inkomst olikamellan mellanstora

undantagetgenerationer i elva de tolv Danmark.ärstaternaav
gårDet urskilja skillnaderna äldremellan och äldre äldre ärattatt yngre
småganska i Frankrike och i Irland, medan de relativt i Belgien,är stora

Grekland, Portugal, Spanien Storbritannien.Holland, och
I fallet Frankrike tycks det sig varandra,närmarattsom grupperna

medan klyftorna ökar i exempelvis Belgien.

Fänidspensiønering
åren går ålderspension.De femton har allt fler slutat arbeta innan de isenaste

fårEftersom huvudorsaken arbetslöshet kan förmoda detär konse-attman
levnadsstandarden nårkvenser för hos äldre arbetare innan deäven pen-

sionsåldern.
förDetta försämring blivande pensionäreri de länder systemger en vars

gårDe årbygger inbetalningar. i förtid hinner inte arbeta det antalsom
gåriför Spanienkrävs pension. I förtidspen-full kan denatt utsom som

såsion lite 36% full pension.ut som av

fattigareKvinnor är mänän
I Italien äldre 67%kvinnors medelinkornst I Tysklandär männens. ärav
genomsnittspensionen kvinnor 42% genomsnitt. I deför bara männensav

EG-ländemaövriga situationen ungefär denär samma.
Bland äldre kvinnor, särskilt finner de fattigasteänkor, och socialtman

åsidosatta bådei EG, söder, fenomenmedborgarna i ochmest ettnorr som
feminiseringenofta äldre.kallas fattigdom bland Irland undantagetärav

från Detregeln. kan bero landet har jordbruksbefolkning ochatt stor att
bönder löper blistörre risk andra fattiga pensionärer.än attgrupper som

områdetDen politik förs det socialpolitiska hari flera fall lett tillsom
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pensionärer.inkomstklyftoma ökat mellanatt
biprodukt förbättringar i pensions-oavsiktligIbland detta heltär aven

får äldre.pensionärer högre pensionersom ängör attsystemet yngre
till för demför de leda behovenParadoxalt kan förbättringarna attyngrenog

mån försämringamaförbises. Dessutomi vissredan pensionärerär ärsom
gamla kvinnor.koncentrerade till mycket

fåttFrankrikeWVarje arbeta bättreSe generation slutar harsom
föregående pensio-generationen. Det orsaken tillvillkor den ärän att yngre

Guillemard Argoud, 1992.ochhar högre pensioner äldre.ännärer
ikonstruktion viktig orsak till skillnadenPensionssystemens är atten

Kvinnors arbetsmönsteroch kvinnor ökar.levnadsstandard mellan män
pensionsnivånfrån i majoritet ländernaskiljer sig och avgörsmäns av aven

bådaårmånga tjänat. Tilloch hur mycketarbetathur systemenmanman
måstebaspensioner den försäk-inkornstrelateradefasta belopp respektive

avgörande.kvala Anställningstidens längdrade in. är

könsskillnader ienda land inte har byggt inDet som
medborgarskapetDanmark, därpensionssystemet rättär ger

frånfolkpensioner.till pension Skandinavien finns BortsettI
svårt ska kunnapensioner det hurden är atttypen manseav

påmycketkvinnor innan de arbetar likajämställd ochmän
arbetsmarknaden.

På inbetalningar.tilläggspensioner byggerliknande det medsätt är som
ingåför ska iDeltidsarbetare uppfyller ofta inte de krav ställs att mansom

villkor förI fall deltidsarbete godkänns sker detdesystemet. samma som
inträdeskrav alltid tillheltidsarbete. Den mansdominerade ärtypen av

för kvinnor.nackdel
år,i medanI Italien har bara femtedel kvinnorna arbetat 30änaven mer

femtedelaruppfylls femtedelar Fyra social-kravet männen.tre av avav
Några fårhjälpsmottagama kvinnor. orsakerna till räknakvinnorär attav

vård små Dettid inte räknar barn eller deltidsarbete.kortare är att avman
någonockså jobba försaknas stöd för dem tvingas sluta hjälpaattsom

familjemedlem.
Grekland, SpanienI Portugal änkepensionema andraoch lägreär än

nivå.pensioner, medan engelska kvinnor har samma
Det enda land inte har byggt in könsskillnader i pensionssystemetsom

Danmark, till pension.där medborgarskapetär rättger
frånSkandinavienI folkpensioner. Bortsettfinns den pensionertypen av

svårt jämställa innandet hur ska kunna och kvinnor deär mänatt se man
arbetar lika mycket arbetsmarknaden.
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nåttbeslutsfattarnalångt harHur
framti-för dagens ochviktiga vägarpekarDe nationella trerapporterna

pensionspolitik:dens
fram-pensionssystemen,täckningenomfattningen ochförändraatt av

extrapensionerprivata komplement ochväxten av
kvinnorbehandling ochjämlik mänav

delpension.pensionsålder möjlighet tillrörlig ochinföraatt

till pensioneller svårare rättBlir det lättare att
pensionsområdet ärfattar beslutensvåraste för demproblemetDet som

kostnaderna ökar.hindrade skahur att
nedgång, byggtsdär pensionssystemenekonomisk ut,i tidVi lever aven

svårt offentligaöka dedetI det lägetäldre ökar. ärandelensamtidigt attsom
skattekris.håll medtill ochhotarflerautgifterna en-

ändrakostnadsökningarförhindraförsökerländer attEn genomgrupp
för olikaförändra reglernavanligtpension. Detstatligför ärreglerna att

pensionsåldem. Man kanhöjainflationsskydd ellerbidrag, bort atttaatt
pensions-privatafolkockså länderde att tasäga uppmuntraratt som

för folk skabåde kostnader ochminskafördet attförsäkringar, gör statensatt
så.Storbritannien Tyskland harpensionsskydd. och ageratbättreett

håll.GreklandItalien och är vägFrankrike, samma
ekonomiskpensionemas täckningförsöker utökaAndra länder trots

nyligen ökatLuxemburg harDanmark ochnedgång Belgien,fler äldre.och
flexibiliteten i sina system.

1991 beslötpensionema och1990 räknaSpanien beslutadesI att upp
betaltrninimipension inte byggergaranteradinföra att manatt somenman

inneI Irland väg.in är sammamanpengar.
år förbättringar skettår nittiotalets första haråttiotalets ochsistaUnder

majoritetenipensionssystembåde statligai omfattning och täckning avav
hur ska begränsahandlardebattenmedlemsländerna, trots mestatt manom

kostnadsökningama.

sektorn expanderarprivataDen
Den privata sektornbetydelse.ökar tilläggspensionemasI de flesta länder

anställda.sig tillvändertill yrket ochförsäkringarinnefattar knutnaärsom
ocksåHär finnerarbetsgivaren.vanligtvisadministrerasDessa manav

med försäk-består personliga avtalpensionsförsäkringarprivata avsom
ringsbolag.

demånga tilläggspensioner och utgörTyskland harI Holland och en
tilläggspension.82% privatI Holland harpensionsskyddet.viktig del av

för demskyddetstår för halvatilläggspensionemaI Tyskland som
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arbetar i den industrin.privata Pensionema byggs enbartnästan detupp av
arbetsgivaren betalar in, vilket underlättas skattelättnader.som genom

båda stårI länderna deltidsarbetare låginkomsttagamaoch utanför
påverkarmed tilläggspensioner. Det kvinnorsystemet Ytterli-än män.mer

problem förmånerkan förlora intjänadeärett byteratt närgare man man
arbetsgivare.

ocksåDet finns möjligt problem i konkurser kan leda tillett att att
fonderade pensionspengar försvinner. När tidningsimperiet Maxwell gick i
konkurs 1991 upptäcktes det 420 miljoner frånpund hade tagitsatt
pensionsfonderna. Inget Storbritannienland har varitän medannat ettom
försäkringsbedrägeri i den storleksordningen ännu. I Irland finns ny
lagstiftning ska förhindra det.som

I vissa länder har ökningen privata pensionsförsäkringar berottav en
medvetet förd bådepolitik. 1988 införde den belgiska och den brittiska
regeringen skattelättnader för locka anställda själva till pensio-att att spara

Syftet minska de äldres beroende den statliga pensionen.attner. var av

systemen är anpassade för män kvinnor är förloraresystemens-
EG-länderI fem pensionsålderhar kvinnor lägre Somän män. resultatett av

serie EG-domstolendomar i har med pensionsålderolika försystemenen
ifrågasätts.och kvinnor Grekland,män I Italien, Portugal Storbritannienoch

har och kvinnor fortfarande pensionsålder.män olika I Italien arbetar man
för allteftersom pensionsåldemhöja bådaför år.könen 65att till

Belgien det enda land infört pensionsålderär rörlig från år.60som
Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg Spanienoch har delpen-
sion. Delpensionen förhållandebetalas i till antalet arbetade timmarut och
innebär fåri regel igen 90% inkomstbortfallet.att man av

levaAtt ensam
Majoriteten de äldre har barn bor antingen med dem, demnära ellerav som

i regelbundenär kontakt med dem. Det saknas bevis för äldre människoratt
lever skulle försummas. Utan fördjupa sig i somämnetsom attensamma

behandlas i kapitlen 2 3och kan läsa följande:utman
Det vanligareär kvinnor lever det eftersomatt än män görattensamma
kvinnor lever längre.
Det vanligareär med ensamboende i i söder. Ensamboendeännorr
betyder inte nödvändigtvis social isolering.

ÅTrenden fårensamboende betydande konsekvensermot för politiken.
sidan handlar det hälsa och social service typ hemhjälp åochena om

andra sidan kopplingen mellan ensamboende och fattigdom.om
För öka kontakten med andra erbjudsatt ensamboende hemhjälp ocht.ex.
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måltider ocksåhemdistribuerade mötesplatser dagcenter ochsommen
lunchklubbar.

äldre borHur
Äldres både oftaboende viktigt för de äldre för samhället. Boendetochär är

Generelltryggraden i samhällets omsorgspolitik. har äldre lägresett
dåligbostadsstandard andra. En bostad kan skapa hälsoproblem ellerän göra

svåraredem och det kan i sin medföra den äldre kan det levavärre tur att att
liv.oberoendeett

dåligI fall boendemiljö livshotande. Detkanvärsta rapporterasen vara
från Storbritannien Tyskland fler vintrama, vilketoch äldre dör underatt

dåliga boendeförhållanden.delvis En majoritet de äldre i allaberor stor av
många själva.medlemsländer bor i privata bostäder, I Irlandäger ägersom
Storbritannien 50%.80% sina i Danmark, Frankrike Undantagenhus, ochegna

tvåTyskland och Holland där tredjedelar hyr.är

bostadsstandardGenerellt har äldre lägre andra.änsett
dålig skapabostad kan hälsoproblem eller demEn göra

äldre kan detoch detta kan i sin medföra denvärre tur att
svårare leva oberoende liv.att ett

åldern.I medlemsländer minskar bostadsstandarden med Huvudförkla-alla
många äldre iringen till detta bor gamla hus, har standardsämreär att som

lågde äldre har inkomst.nybyggda hus, plus relativtän att
Spanien 75%Boendevillkoren skiljer sig mellan söder. Ioch bornorr av

Storbritannien 98%.de äldre i i Luxemburg 86% i Dethus med badrum, och
råder också Spanienskillnader mellan stad land. I de äldre stadsbomaoch bor

Grekland landsbygdsbefolkningenmedan det i har desämst, är sämstasom
villkoren.

Vad då för förbättra boendetgörs att
Många tillgång.äldre sin bostad, där bostaden räknas Blandäger som en

många låg Tillgångarnahusägama har inkomst, till och med fattiga. finnsär
alltså låsta Storbritannien,i bostaden. Därför försöker i vissa länderman

underhållSpanien hjälpa till med reparationer och äldres hus.att av
Även äldre har lägre boendestandard lider de i lägre grad än restenom

trångboddhet. Många för stort.befolkningen äldre bor Därför för-av av
hushålli Storbritanniensöker Tyskland och locka äldre delat.ex. attman

På slås två smäll:med exempelvis studenter. tlugori Bostadsbris-sätt en
minskar, ensamhet och isolering bryts, samtidigt föröppnarten som man

solidaritet generationerna.mellan
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Framtidsutsilder
bibehållaska kunnaHuvudfrågan dagordningen hurpolitiskaden är man
samtidigtsocialförsäkringssystempensioner ochstabilitet förekonomisk

lågkonjunktur och de äldregrundekonomiska trycket ökardet attavsom
oroligHolland,Frankrike ochDanmark, ärI flera länder,blir allt fler. man

Babyboomåldrande befolkning kanskattekonsekvenserför vilka ge.en
går börjani pension i40-talet,föddes ide slutetgenerationen somavsom

dåsvår yrkesverksamma.försörja för demblir ärsekel,nästa att somav
från solidaritettyngdpunktenändradiskuteratI Holland har attman

äldregenerationerna, förinomtill solidaritetgenerationerna attmellan att
GreklandI ochsina pensioner.finansierabidra i grad tillsjälva högre att egna

pensionema.finansieringskris förItalien väntar en
EGiväxande tillväxten väntasäldre dela denI vilken grad ska de som

genomförsmarknadenfölja den inreattav
för höjaaktivt arbetatEG-ländemaminoritetDet attbaraär somen av

låga De flesta länder litarpensioner.harför dem attinkomsterna som
pensionssystemen byggsföljdlevnadsstandarden ökaska utattsom en av

fokuserad framtidensfår Politikentilläggspensioner.fler äroch att
pensionärerna i dag.ställdapensionärer och för de bäst

pensionärernabeslutsfattarna slutattyderPositiva tecken attatt se
måste förfortsatt oroligTrots goda teckenhomogen varamangrupp.som en

EGi södra och ganskaäldrelevnadsstandarden för storastora grupper
fickor äldre i norr.av

mål levnadsstandard för allaEGzs drägligMan kan konstatera att enom
ifrånlångt uppfyllt.fortfarandeäldre är

Äldre arbetsmarknadenC ocharbetare

GuillemardAnne-Marie
stadgadyrkeslivet föreAllt fler lämnarblivit kortare.Perioden vi arbetar har

i förtidpensionsålder. fler slutar arbetaI flera länder det änär somsom
år,55 i vissa ländersedan de fylltAllt förvärvsarbetartiden färrearbetar ut.

minoritet.de iär
därparadoxal i samhällenyrkesliv kan tyckasUtvecklingen kortaremot

Går livscykel där tillvaronvilivslängden ökar.den förväntade mot somen
sålång Om livetarbetslivet fallet kommerpensionär blir lika är snartsom

jämbördiga stadier:mindredelas i ellerkunna treatt merupp
inför yrkeslivetår utbildning, förberedelse0-25 uppfostran,

år ålder25-55 produktiv
ålder55 inaktiv-



lång ställerMen detscenariot sikt.Samhället inte leva enligt detkan
såövergången pensionering medtillfrågan: viHur ska garantera som

ökarsamtidigtandelen äldremedanarbetar,
alltså tilldirekt koppladpensioneringenFrågan framarbeta till ärattom

pensionssystemen. Dettaoffentliga ärlångsiktiga definansieringenden av
åldrande europeiska samhällenförframtidenmed tankeviktytterstaav

detta kommer kräva.generationernamellansolidaritetoch för den attsom

alltunderarbetartydlig:Trenden EGInomär man en
framtida pensionärerbetyder det förtid. Vadkortare

20 årenålder deefter 55 årsMinskad aktivitet senaste
55efteråren minskning yrkesarbetekraftig20 har det skettDe senaste aven

Sverigeländer ochindustrialiseradeårs ålder. alla högtFenomenet utomrör
år,55minskat igrad aktiviteteni vilken överJapan. När vi har mätt gruppen

människor.från andelen arbetandeutgått anställdaantaletvi änhar snarare
Uppgifternaförvärvslivet.vanligasteArbetslöshet den vägenär ut ur

tillräckligtdet finns integällerundersökningen enbartrefereras i mänsom
kvinnor.statistikmed om

pensionsåldem flestaålder, för i deårs vilken65 mänArbete efter är av
få: IEG. mycket Irland,i Undantageninte längre ärEG:s existerarländer,

nivå aktivitet iGrekland förekommer vissDanmark ochPortugal, aven
länder har ganskaOrsakerna dessaåldersgruppen 65-69. kan bl.a. att envara

år.pensionsåldem 67i Danmark ärjordbrukssektor och attstor
Åldersgruppen påverkatsår förändringarna. Under60-64 har mycket av

åldersgruppen. Vidarbetade de flesta i den70-taletförsta halvanden av
åttiotalet majoriteten inaktiv i alla länder.nästanslutet av var

Frankrike55-59-åringama skiljer medlemsländerna.det sig mellanFör
underäldre anställda minskatländer där andelenoch Holland deär mest

43%.1971-1991 med 45% respektiveperioden
börjani dag ifärre arbetarländer det 20-30 änI vissa är procent avsom

Storbritannien.Spanien, Tyskland, Italien ochDet Belgien,70-talet. gäller
slutar föreGrekland väldigt arbetaPortugal däremotI Danmark, och

ålder.års59

pensionsåldernårs förålder, vilkenArbete efter män65 är
iEG.inte längrede flesta länder, existerari EG:sav

yrkeslivlångsiktiga trenden kortareDen mot
Övergången ålder. Den förstavidaktivt inaktivt liv sker alltmellan och yngre

Frånpåverkades 60-64-åringarna. mitten 80-talet haravgruppen som var
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påverkat 55-59-åringama;minskningen i aktivitet deras minskarantal
kontinuerligt och märkbart arbetsmarknaden. Det kan inte förklaras med

pensionssystemen vidgats och byggts Det handlaratt ut. snarare om
Åldersdiskrimineringenåldersdiskriminering vad gäller anställningar. be-

obalans arbetsmarknaden arbetslöshet och den ekonomiskaror
krisen. I flera sistländer har principen in utförst fungera,slutat trots att

Holland har lag anställningsskydd. Hellret.ex. sparkaän atten om yngre
anställda till äldre överflödigagöra arbetsplatsen.attser man

dåHur har byggt till förtida EG-ländernapensionering irättenutman
Man kan urskilja faser. I det första skedet koncentrerade sigtre attman
försöka hantera arbetslösheten. l huvudmåletbörjan 80-talet blev attav
locka äldre attsluta arbeta Nu sig föratt befolkningenmestoroar man
åldras, både medelåldervilket leder till högre i arbetslivet och hotar den
ekonomiska balansen i pensionssystemen.

Hur har samhället drivit på för få folk gå i förtidatt att
Statlig ålderspension inte längre detär slutaravgör när arbeta. I desom man
flesta länder slutar folk arbeta före pensionsåldem.den lagstadgade För att

hålenfylla ålderspensionenfram till dess börjar betalas har de olikaut,
länderna framarbetat rad lösningar.en

Ålderspension inte längreär det avgör när slutarensamtsom man
arbeta
Den pensionsåldemlagstadgade sammanfaller inte längre med slutaratt man

ifrågasättaarbeta. Därför kan besluten pensionsåldemhöja iattman om
vissa länder någrakommer praktiska konsekvenser. Tyskland, Stor-att
britannien, Frankrike och Italien diskuterar sådanaeller har redan fattat

Om ålderspensionenbeslut. inte längre de exaktautgör mellangränserna
aktivitet sådanaoch inaktivitet, åtgärderdet inte troligtär skulle kunnaatt
förlänga den aktiva återskapadelen livet och därmed balansen mellanav
andelen äldre i arbete inaktiva.resp.

ålderspensionStatlig inte längre detär avgör närsom man
slutar arbeta. de flesta länder slutarI folk arbeta före den
lagstadgade pensionsåldem

I Tyskland gick 18% i års ålder årpension vid 65 ålderspen-1988 normal
mångasion, lika utnyttjade möjligheten flexibelmed pensionering vid 63

år. Sammanlagt gick 36% frånbara direkt iålderspension.anställning Alla
andra slutade arbeta använde andra skyddsarrangemang innan de hadesom

ålderspension.till 38%rätt skyddades invaliditetsförsäkring, %12av var
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tillstånd 13% Alla dessa hararbetslösa. rätti arbeta,inte att gruppervar
60 enligt gällande regler.pensioner vid

fråndirekt arbete och26% höginkomsttagamal Frankrike gick bara av
20%förtidspension arbetslös-1988. 35% hade ochin i levtsystemet

i mino-modellen definitivtDet den traditionellahetsförsäkring. visar äratt
yrkeskåren.kvalificerade delenFrankrike för denritet i även mest av

från Där detundantag regeln.Grekland, Portugal och Italien ärBara är
ålderspension folk arbeta.bestämmer slutarfortfarande till närrätten som

slutar arbetamekanismerNya närstyr man
skyddsarrangemanganvänds ofta olika socialaNär i förtidfolk slutar arbeta

tvåEG parallellaförsörjning. Inom harför deras använts:systematt trygga
DetInvaliditets-arbetsskadeförsäkringar arbetslöshetsförsäkringar.och rör

äldreskräddarsytts för deexisterandesig redan attsystem, passasomom
för tillträde tilländrar reglernaarbetarna. Vanligast är systemenatt man

kompensation.tillträde höjer gradenman underlättar och av
Så för kompenseraarbetslöshetsförsäkringar, skapadeshar attt.ex. som

delvisunder tid jobb,ofrivilligt och kortarelöntagare anpassatsutanvarsom
får Rätten till ersättningsannolikt aldrig arbete igen.för äldre löntagare som

Storbritannien.Frankrike, Tyskland ochförlängts ihar t ex
flexibla förarbetsskadeförsäkring har blivitKriterierna för attatt mer

Så delinvaliditet till full pension.harbättre äldre arbetare. rättgettt.ex.passa
politik ska lockaOfta förtidspensionering medhar parats en som

Äldre fått deförtidspension villkorhararbetsgivare anställa attatt yngre.
arbetslöshets-Dessa litar antingenmänniskor.ersätts programav unga

delvisfonder. De kan finansieras helt ellerförsäkringar eller statliga av
från Frankrikearbetsgivare Tyskland ochbidragskattemedel eller kan kräva

så policyarbetsgivare, arbetar framde bekostaseller kan en somav som
till förtidspensionering.lockar

harEG, äldre minskar snabbt,Länderna i där andelen arbetarsomnorra
samtidigt.ofta alla lösningaranvänt tre

arbetsskadeförsäkringarI Tyskland arbetslöshets- och använtshar mer
arbetslöshetsförsäkringvalt viaförtidspensionering. Frankrike har vägenän

lite. I södraarbetsskadeförsäkringarförtidspensionering medan använtsoch
förtidspensioneringarolika formerEuropa den vanligaste metodenär av

för modernisering pensionssystemen.inom ramen av

skamellan arbete och ålderspension Vadsker övergångenHur man
leva av

många pensionsåldem hittaLänder före försökerdär slutar arbeta sätt att
Oftasituationen. handlar detsina sociala skyddssystem till den nyaanpassa
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framtids-slående saknarDet detillfälliga lösningar. är systemenatt nyaom
också de harDettaimproviserad karaktär. görde har attplanering och att en

flexibilitet.stor
nedåt, äldre arbetslösaåldersgränsen ständigt för ettPressas att ge

59arbetslösaålderspensionen Tyskland hadel överfram tillskyddfullgott
årsfrån 58års gällerkompensation. Dennaår rätttilltidigare rätt ett numera

ålder.

framtids-saknarslående deDet är att systemennya
improviserad karaktär.och de harplanering att en

framgång backar:nått det vanligtnågotMen, är attnär storsystem man
striktare.berättigande blirförReglerna

fler fick till arbets-förhindraregeringen försökte rättNär den tyska att
från förändra-yrkeslivet,huvudvägenhade blivitskadeförsäkring, vilken ut

så äldrearbetslöshetsförsäkringentillträde tillsamtidigt villkoren fördes att
i stället.kunde den vägenlöntagare ta

något liggerarbetsskadeförsäkringenstatligaMan denbytte motut som
finansierasomfattningiochsocialförsäkringssystemet störreutanför avsom

offentligaleda till minskadedet skulleFörhoppningenarbetsgivarna. attvar
utgifter.

ska förenklaför hittavarandra vägaravlöserDe beslut att nya somsom
De inblandademindre desamma.ellerpensionering alltidtidig är mer

specifika problemlösningar för deimprovisera framförsökerparterna som
vid givet tillfälleöverhandenlösningarDeäldre arbetare möter. etttarsom

innefattar denintressen, vilketsammanfaller med alla ävendeär parterssom
själv.äldre löntagaren

måste dejord de äldre,falla i god hosOm skapensionsarrangemang
motstå nej till.eller tackaframstå intetillfällen den enskilde kansomsom

Närkollapsat.delpension har utvägvarför lösningen medDetta förklarar en
andra och den dessutomjämförelse medattraktiv för löntagarna iinte verkar

dåsvår den.arbetsgivarna klara, misslyckasförär att
användsfungerar ochför allaOm däremot acceptablavillkoren är parter

Då kostnaderna snabbt,äldre anställda. ökarökande antalde därför ettav
eller flytta demkostnadernaförsöker minskai leder tillvilket sin atttur man

någon kostnadernaoch lasta över part.annanstans annanen
ifolk sluta arbetaAlltså, villmed arbetslösheti länder hög attman

i deras intresse,fördelastill kostnadernaförtid. Varje försöker egetattpart se
För deekonomiska bördan.denvill slingra sig undanvilket betyder deatt

från kompensationssystem tillflyttasbetyder det deäldre löntagarna ettatt
fördelaktigaefter och deförsöker gripa chansermedan dealltett annat,
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imöjligheter kommer deras väg.som
anmärkningsvärt ofta leder tillDet samarbete mellanär att parterna att

Fåkostnaden bollas mellan olika offentliga regeringar har lyckatsprogram.
arbetsgivare betala betydande andel kostnaderna för tidigatt en av

målet.nåpensionering. Bara Holland Italienoch har lyckats det
Nu skulle kunna trenden i förtidsluta arbetatro att attmot mattasman

Såarbetslösheten minskar. inte fallet. Dettycks tyder attav om vara
förtida pension trend, delvis kan bero äldre arbetareär atten egen som
diskrimineras. löntagare i precis förtidaunder dem berörsgruppen som av

några alltsåpensionering snabbt i slutet sin karriär,är utanses som som av
framtid. Därför förbises de arbetsgivare utebliven befordran och vidare-av
utbildning. ålderDet höjer risken for arbetslöshet vid högre minskaroch

någonderas motivation, eftersom de intekänner de har framtidatt
arbetsmarknaden.

Synen gammal någonvad arbetare förändrats. Hanhonharär ären
inte kan arbete eller inte förmögen i omgivningarbeta därär attsom en
ökar användningen arbetslöshetsförsäkringar och arbetsskadeför-man av

säkringar för folk sluta arbeta tidigare.att att
I de flesta fall syftethar med folk sluta i förtid varit förbättraatt att att

situationen arbetsmarknaden.
Man har tagit bort de flesta möjligheter till förtidspensionering i länder

bådedär dessa varit dåligavanliga. Det beror ökande kostnader ochmest
resultat.

Förändra socialt skydd
årNär arbetslöshetsförsäkringen förlängts till femgälla eller de iäratt mer

ålderspension.praktiken alternativ gåttDetsamma i därgäller länderen man
via arbetsskadeförsäkringar.vägen

råderDen förvirring, kring hur ska organisera de socialasom man
fått tvåskyddssystemen avsiktemaoch med dem, viktigahar konsekvenser:

Det har näring till krisen gäller socialahur det skyddet skagett som
finansieras i framtiden och lett till ökande kostnader i de statliga budgetama

EG-ländema. Samtidigti har det blivit omöjligt reglera kostnadernaatt
eftersom blivit tilltrasslade labyrinter med olika och reglersynsättsystemen
för skydd risktäckande.och Det nödvändigt försöka framär att en
klargörande och samstämmig bild det sociala skyddet i länder.över alla

Social hos åldrande människorstatus
Även det det personliga finnsplanet vissa fördelar med tidigom
pensionering ska vi lista nackdelar:tre

Möjligheterna till och omständig heterna kring förtida pensionering
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har blivit restriktiva och mindre tidigare.ängynnsammamer
Enskilda förlorat ochmänniskor har kontrollen över ävenprocessen

förutse den. I dag tidig pensionering ofta arbetsgiva-makten beroratt

ren.
Framväxten förtida pensionering minskat de äldres tillhar starkt rättav
arbete.

har blivit fler mellanformer mellan färvârvsliv och pensioneringDet
samtidigt det skett försvagning det sociala skydd erbjuds.som en av som

såI varje fransman full pensiondag han har till han harrättvet att snart
år år.37,5 och har fyllt 60 Men villkoren för mellanforrnemaarbetat

Arbetslös-saknar stabil och universell karaktär, de förändras ständigt.en
Fåhet inte pensionsgrundande. Detta kan leda till identitetskriser.är av

dem slutat förvärvsarbeta sig pensionärer, kallar sigutansom ser om
arbetslösa.snarare

Äldre löntagare marginaliseras
45-årsåldem åldersdiskriminering.Redan i märks viss Det bliren

svårare befordran, nyrekryteras eller vidareutbildning.att att att
Äldre alltså oanvändbarablir blivitlöntagare, allt harsom yngre,
medborgare och förs sidan tillsammans med alla andra improduktiva
samhällsmedborgare, tvingas leva samhället.som

Ålder, arbete och pensionering: Vad händer pd nägra års sikt
svårt förutspåMed dagens osäkra läge det det slutgiltiga ödet för äldreär att

arbetare.
Det ansträngningar för minska andelen människor islutargörs att som

förtid och för byta flexiblabrutalt och totalt arbetsstoppatt ut ett mot mer
övergångssystem, varianterskapa delpension.attgenom nya av

De statliga myndigheterna: ska begränsa risken förHur deattman
statliga pensionssystemen ska gå i konkurs
Sedan 1980-taletslutet har regeringama haft huvuduppgift attav som
medellång långoch sikt begränsa riskerna för de statliga pensionssyste-att

blir konkursmässiga. Detta till statliga ingripanden:har lett slagstremen
försöker kontrollera och begränsa antalet slutar iStaten personer som

förtid
En kompromisslösning kan deltidsarbete. I Tyskland ersattesvara exem-

förtidspensioneringpelvis med för meddeltidsarbeteett program
bibehållen lön för äldre. Det den lösningär värt att notera att typen av

med gradvis pensionering misslyckatshar den än prövats.var- -
Delpension inte populärt varken hos arbetstagarna eller hos arbets-är

försvåras ocksågivarna. Delpensionsrefonner de kompliceradeärattav
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De mångaverkställa. kräver dessutom arbetsmarknad med del-att en
tidsjobb, vilket EGmycket ovanligt i i dag. Folk föredrarär sluta heltatt
framför arbeta deltid.att

Ett minska andelensätt förtida pensioneringar försämraäratt att
villkoren. I Belgien åldersgränsemaoch Frankrike har höjts.tex
Reformera pensionssystemen âlderspensionärer.för
Tyskland, Italien, Frankrike Storbritannien. Syftetoch folklockaär att

fortsätta Antingen pensionsåldemarbeta. såhöjer eller höjeratt man
årkraven antalet arbetade till full pension. Dettarätt kanman som ger

leda till övergångenflexibilitet i ålderspen-större mellan arbete ochen
Storbritanniension. I pensionsålder,siktar flexibel mellan 60motman
års ålder.och 70

Locka företag behålla sina äldre anställda eller nyanställa äldre.att att
någonDetta hittills intehar särskildmött respons.

Framtidsutsikter
Går det arbeta fram överenskommelse mellan de arbetsgivareatt en som
söker flexibilitet och andrastörre i första hand fackförbun-ochparter, staten
den

åtgärderMed den skulle företag finna flexibilitetden de söker,typen av
anställda bättre skydd och välfärdsstaten dra klarhet i sittett störrenytta av
sociala uppnåskyddssystem dessutomoch hälsosammare finansiering.en
Om inte lyckas kompromissa risken det blir fårär de anställdaattman som
sitta emellan.

Skräckscenario: Företag äldresläpper jobbare de känner behovet,när
betala kostnaderna för detta slåssvägrar och fackförbundenstaten för att

förmånerbevara de sociala de redan har Mångaförhandlat fram. äldresom
arbetare tvingas lita helt till arbetslöshetsunderstöd och garanterad minimi-
inkomst eller svartjobb efter det tagit Embryona-kassan slut. till dettaatt
scenario finns redan Storbritannien,i Tyskland Frankrike.och

D Hälsa och social service

AlberJens
Hälsa och social områdenservice för äldre tillhör de minst studeradeärsom
inom det socialpolitiska området.

Nu har det gjorts pionjärinsats måsteoch därför läsa siffrornaen man
med mycket försiktighet, särskilt det gällerstor när tolka ländernasatt
rangordning och drar politiska utgångspunktnär slutsatser frånmedman
materialet.
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social serviceochHälsa
år genomsnittEG:s kvinnor iVid 60 hargod hälsa.ganskaflesta äldre harDe

tillräckligt brameddem leverDe flestaår 17,8.ochkvar leva män22, 1 att av
minori-finns mätbaraMen detsocialt liv.aktivt ideltaför kunnahälsa att

år70 hartredjedel dem överärfjärdedel ochmellan somteter avenen-
livet.någon i det dagligahjälpformoch behöverhälsoproblem av

Tabell 4:4
1989EG-lñndernalivslängd iFörväntad

80livslängd vidFörväntadvid 60Förväntad livslängd
MänKvinnorMänKvinnorLand

5,77,117,522,4Belgien
6,48,217,621,8Danmark
6,88,618,824,0Frankrike
6,77,618,221,2Grekland
6,58,618,323,4Holland
5,46,716,020,0Irland
6,27,718,222,7Italien
5,36,816,421,3Luxemburg
6,17,218,022,0Portugal
6,77,718,923,0Spanien
6,28,217,421,7Storbritannien
6,17,617,822,2Tyskland
6,27,717,822,1EG medeltal

år60-69 detåldern. Bland dem ärmed ärstigerOhälsa hjälpbehovoch som
80bland nästanhjälp, dem är över5% i behovbara är stor varsomavsom

tredje.
kärl-åkomman hjärt-ochbland äldreförekommande ärvanligastDen

också mentala ohälsan,tilltagandeMånga denpekarländersjukdomar.
åttio. deDemens ärtill hälften dem överärvilken drabbar en avsomavupp

sjukdomarna.mentalabland deutmaningarnaallvarligaste
Äldre Isjukhusoftare änmedicin ochanvänder är yngre.mer

49%använderbefolkningen,15%de äldreDanmark utgör avmenav
vårddagar.sjukvårdens

sjukhus andramånga äldre längre änländerI stannar grupper.
svårare handlarsjukdom, detdrabbasinte deAnledningen baraär att av

Äldreukvården.akutsjinombäddplatserockså användningfelaktig avom en
stödfamilj ellerdärför de saknarfår akutsjukhusenofta annatattstanna

inte finnsdet platseller föräldreavdelningar saknasförhemma, attatt
långvården.

Äldre EG-länder. I Irlandakutsjukhuseni allablockerar inte platser
vårdsektorer vilketolikamellanarbetetdelatHolland haroch uppman

Väntetiden för platssjukhus.längeförhindrar de äldre kvarstannaratt
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vårdhem har dessutom förkortats.
vårdtiden tvåVill åtgärder:minska akutsjukhusen krävsman

ålderdomenutveckla lärangeriatri och dess sjukdomarsatsa att om
medicinsk specialinriktningsom

tillgången långvårdtill särskiltoch äldreboendeatt anpassat anpassas
efter behoven.

Bara Storbritannieni Italien och finns sedan länge tradition geriatri-en
området. I Grekland bådePortugaloch saknas forskning geriatriskaoch
sjukhus.

EG-länderI de flesta familjen ska sköta äldre behöver hjälpattanses som
i det dagliga livet. Danmark undantaget, läggs huvudansvaret kvinnor i

hushåll.privata De minskande födelsetalen och det ökande antalet kvinnor
arbetsmarknaden

Tabell 4:5
leder ti minsåldern förhållande enProportionen kvinnor i 45-69 i

år,till befolkning över 70 1960-1990 potentialen kande potgntja] idcn
för kvinnor ska kunna hand äldreatt ta om här familjesonens

Minsäüng Traditionellasystem.Land 1990 1960
former stöd forav

Belgien 1.42 2,00 71 äldre kommern tligg till. Ochräcka det blir-
rankn e - - efter ande, ..mTyskland 1,57 2,64 59

len mycket gamlaGrekland 1,70
behovenväxer, Stl-Irland 1,40 1,60 87

åldernmedItalien 2,301,60 70 ger sam-
Luxemburg 1,61 2,43 66 tidigt möj ghe-som

Orltluânå ä ä till hjälp inomten
o g släkten minskar.. Be,

Spanien 1,53 2,48 62
me tV 9E$°3Storbritannien 1,23 - - anför famllJens IamSnitt 11 1,50länder --
kan därför inteSnitt 1,538 länder 2,26 68,5 ses

undantag Det30måri45-64Avser kvinnor relation till befolkning
måsteär65 betraktasöver som

standardris ,en ny
kräver fåäldre har möjlighet den service de behöver.att attsom

skaHur servicen organiseras
I de flesta länder hälsa social service förär och äldre komplext policy-ett
område, måstedär det ske samordning mellan olika tjänsteleverantöreren
och finansiärer.

För åtminstonedet mindre invecklat,göra begreppsmässigt, detatt är
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vårdpraktiskt skilja medicinsk social serviceoch och mellan i hemmetatt
vård vården måste ocksåinstitution. Inomoch den medicinska skiljaman

akutvård långvård. vårdforrnemamellan och I vissa länder de olika olikahar
huvudmän, regleras olika lagstiftning har olika finansiärer. Dettaochav
leder till samordningsproblem.

Hälsovårdssystemen tvåEG-ländema Sjui kan delas in i grupper.
Grekland, Spanien Storbritannien,länder Danmark, Italien, Portugal, och-

mån också hälsovårdsprogramvissi Irland har antagit nationella som-
täcker hela befolkningen. I fyra länder Belgien, Frankrike, Tyskland och-
Luxemburg sjukförsäkringar,bygger allmännaänsystemet snarare-

Detskatter. begränsad täckning.ger en mer

båda omfattas pensionärerI systemen
Holland specialfall med obligatorisk sjukförsäkring begrän-är ärett en som

låginkornsttagaresad till pensionärer,och med allmängiltigtett systemmen
långvårdför höga medicinska utgifter. Detta innefattar för befolk-hela

ningen.
hälsovården åtskillnadInom den nationella ingen skarp mellangörs

akutvård långvård. Bådaoch tenderar Mentäckas allmänna medel. föratt av
vårdhempatienter det ofta skillnad kostnaden förmellan ochgörs omsorg

Vårdenkostnaden för oftaboende. bekostas med skattemedel, medan de
råd måstepatienter har för ofta finnsbetala boendet behovsprövatettsom

frånstöd samhället.
Många vård åländer skiljer mellan medicinsk sidan och socialena

åservice den andra. Endast i Danmark, Italien Hollandoch det vanligt medär
och leverantör I Danmarkeller finansiär. bekostar kommunernaen samma

båda åtminstonei Italien det lokala hälsogrupperärtyperna av omsorg, som,
i teorin, har det samlade ansvaret.

vård,I andra länder finns det organisation för medicinsk vilken oftaen
sköts landets Hälsoministerium, medan för den sociala servicenansvaretav
ofta ligger hos myndigheter t.ex. i Irland, Storbritan-lokala Portugal och
nien. långvårdN det gäller och hjälp i hemmet offentligaär kompletteras den
servicen ofta med privata alternativ. Vissa dessa drivs i vinstsyfte, andraav
inte.

I Danmark dominerar den offentliga servicen
Vård i frivilliga organisationers regi, drivs tanke vinster, ärutansom
särskilt vanligt i Tyskland, Belgien Holland. Kyrkliga föreningaroch spelar

viktig roll i de katolska Grekland,och ortodoxa länderna Irland, Italien,en
Portugal Spanien. StorbritannienIoch har privata, vinstdrivande företag
blivit viktigare.allt Detta gäller särskilt sjukhemmen.
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Vad görs i länderna för minska samørdningqørøblemenatt
I Danmark slår allt fler kommuner ihop hemtjänst hemsjukvårdmed för att

sjuksköterskor och socialarbetare arbeta tillsammans. StorbritannienIatt
lokala myndigheter klumpsumma äldrevården,förges deen kansom

använda hur de vill.

Boende för äldre behöver värdsom
Alla EG:s länder målharsom attäldre ska kunna bo kvar i sin invanda sociala

såmiljö länge Tillgångenmöjligt till institutionsvård varierarsom mycket
mellan länderna, överallt kan finna bostäder.men tre sortersman

Hem med lägenheter där äldreseparata med litet behov vård borav
självständigt. Där finns tillgång till service.gemensam
I Sverige kallar denna boendeforrn servicehusservicelägenheter.
Hem där äldre delar med andra, deltar i måltider,rum hargemensamma

till olikarätt service och har behov begränsadsorters vård.av
De ålderdomshemmensvenska detär närmast detta.motsvararson1
Sjukhem för äldre med behov vård.stort av

Till dessa boende-vårdformertre finns dagcenter, fungerar länksom som en
mellan institutionsvård hemvård.och På dagcentret kan äldre vistas delar av
dagen, åker hem till familjen kvällar ochmen nätter.

Tillgången till dessa boende skiljer sigsorters mycket mellan län-
derna. Till skillnad från sjukhussektorn, samhället är skyldigtsom att
tillhandahålla, finns det färre regler servicehus ålderdomshem.och Dessa
betraktas inte alltid offentligt ansvarsområde.ettsom

Hur del de äldre kanstor räkna med bo ålderdoms-servicehus,av att
vårdhemhem och i EG-länderrta

Danmark, Belgien, Luxemburg och Holland kan erbjuda 5% sinaav
äldre dessa former boende.av
Frankrike, Tyskland och Irland hamnar under5%-strecket. Storbri-strax
tannien svårtär placera; där mångafinnsatt servicehus, färremen
ålderdomshem och sjukhem.
I Grekland, Italien, Spanien och Portugal det mindreär 3%än de äldreav

får bo enligt Där sköts vårdarbetealltsom nästan fortfarandeovan. i
hemmet familjen.av

Orsakerna till land har högatt lågett eller andel servicehus,en av
ålderdomshem och sjukhem kan flera. Behovet vård och kravenvara av
vård exempelvis. Därför nöjer vi med peka skillnadernaatt mellanoss
länderna. Vi kan inte bedöma i vilken grad skillnaderna beror denatt
politik förs braär dålig.ellersom

Tillgången platser i servicelägenheter, ålderdomshem vårdhemoch
har ökat väsentligt under den ugoårsperioden isenaste allanästan länder.
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nedtill ochellerutbyggnadenåren har stannatde allra avMen senaste
antalminskatStorbritannien ettrapporterasIrland ochGrekland,lminskat.

byggaslutatBelgien har nytt.Holland ochDanmark,platser.
kandetbehövsmånga platsersvårt bedöma hurdet somEftersom är att

efterfrågan.tillgången överstigerså attvara

sinbetala detfårboendedevanligt mestaärDet avatt
behålla litefårbaraochvårdhemmettillålderspension

fickpengari

vårdhem, ävenvistelsennågon delfår betalade äldreländerflestaI de av
får betalaboendedevanligtDetmedel. är attallmännabekostasdennär av

behållafår liteoch baravårdhemmettillålderspensionsindet mesta av
ñckpengar.

altsåvårdhem,ochservicehusålderdomshem,flestharländerDe som
täckaförnationella attinförtHolland, haroch arrangemangDanmark

bekostasI Danmarkinstitution.längeborför demkostnaderna som
försäkringar.denHolland byggeriskattemedel,medvården huvudsaki

gå invårdhemprivata staten,subventionerasStorbritannien somI av
råd vistasinte haregentligen attäldre,förmellanskillnadenbetalaroch som

åttiotalet. 1979varvårdhem underboom privataförtillleddedär. Detta en
avgifternadelenfick störrevårdhemmenprivata14% de avdet somav

också känsligthurvisar51%. Dettaandelen1991viafinansierade staten, var
råder.finansieringförde reglervårdplatser förtillgången ärtill som

vårdendelendenbekostas störstaSpanienPortugal och avIrland,I
del,måste betalasjälvade äldreskattemedel, enutanför hemmet menav

pension.personligaderasdelenvilket störremotsvarar av
boendekostnadenbetalasLuxemburgTyskland ochFrankrike,Belgien,I

vistas längedyrtbli ganskaDet kan attenskilde.denmedicinalltså inte av
vårdhem.

vård iöverviktmarkeradharDanmarki avbaraDet är enmansom
vårdhem.driverhandförstaideärregi, där kommunernasamhällets som

mellansamarbetehurillustrationintressantfalletdanskaDet avger en
tillgångenhåll påverkarfrån olikafårmyndigheterolika pengarsom

medan komnu-sjukhuskostnadernaförLandstingen har ansvaretomsorg.
ålderdomshem,hemhjälp,förkostnadernadetbär mesta avnerna

försökerkommunernahävdarvårdhem. Landstingen attochserviceboende
medan kommunernasjukhus,nödvändigtlängre änäldrede att stanna

Förvårdhem tidigt.förtilldem ellerskicka hemförsjukhusenanklagar att
införtfjorton länDanmarks ettihar sysem,dettamotverka treatt avman

tid äldredenförmåste landstingenbetalakommunerna eninnebär attsom
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människa sjukhuset efter det den medicinskastannar behandlingenatt är
avslutad.

I Danmark, Frankrike, Irland Luxemburgoch har landsting ochstat,
kommuner hälftenän alla platser. I Grekland,Tyskland, Holland ochmer av
Portugal det frivilliga organisationerär vinstmotiv driver ungefärutan som

vårdhemmen.hälften Bara i Italien Storbritannienoch denär övervä-av
gande delen privatägda.

Hur ska till människor i livets slutskede ska döatt underman se
humana omständigheter Detta viktigt vårär och policyproblem i tidett nytt

medicinska och tekniska landvinningar.av
Trots gamla människor tycks skräckslagna införatt utsikten döatt en

intensivvårdsavdelning sjukhus vårdhem,eller ändådetett därärett
de flesta dör.som

Den sjuksköterskanengelska Cicilyoch läkaren Saunders grundade
1977 såslags sjukhus, kallade härbärgen hospices,ett eller vårdnytt för av
människor i livets slutskede. Tanken inte hållasgamla bara skulle vidattvar

ocksåliv verkligen såleva länge Påmöjligt.utan härbärget i dagsom
finns det 200 i Englandän tillämpar roorriing-iM-principen,mer man

fåranhöriga vistas där dygnet med sin döende släkting.runt
I Danmark har det införts lag innebär släktingarnära tillatten som en

döende frånhar till ledighet fårrätt jobbet och sedan igen delar denav
förlorade inkomsten staten.av

Vårdi hemmet
De flesta EG-länder århar under förordatöppet ska prioriteraattsenare man
vård vårdi hemmet framför institution. Det måletofficiella hjälpaär att
äldre såbo kvar hemma länge möjligt. Därföratt har Danmark ochsom
Belgien vårdhem.slutat bygga

Det inte gåralltid detär urskilja motiven bakom den förändradeatt
hållningen. Flera ländernas finnsdet starka kravrapporter noterar attav
skattesänkningar och detta detär starkaste skälet till denatt ändrade

Äveninställningen. det inte bevisatär detta verkligen kostnadsef-ärattom
fektivt tycks de flesta regeringar vårdövertygade i hemmet kostarattvara om
mindre andra vård.än typer av

fråganDen centrala I vilkenär: grad den här formenär serviceav
tillgänglig för äldrede En neddragning antalet vårdhem,platserav
ålderdomshem och i servicehus, inte bara tjänar finansministramassom
syften också äldre människorsutan behov, ocksåkräver uppenbarligen en
hemsjukvård är anpassad efter detta. Ländernas visarsom rapporter att
neddragningarna vårdhemsplatser inte alltid balanseras uppbygg-av av en
nad hemvården. Det finns skäl den sociala servicenatt tillav tro att som ges
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åldrandehålla medjämnaEG inte lyckasinommänniskor stegäldre en
behov.befolknings

ålderdoms-på vårdhem,platserantaletneddragningEn av
finansminist-bara tjänarinteservicehus,hem och i som

krävermänniskors behov,också äldresyften utanrarnas
anpassad efterhemsjukvårdockså äruppenbarligen somen

detta.

detvi konstateraså kandata lutamycket attvi inte harTrots motattatt oss
ålderdomshem ochnågot antalet platsersamband mellanfinnsinte

hemvård.tillgången tillvårdhem och
tillgång vårdplatser intelåg harjämförelsevisLänder har ensom en

ganska högahemvårdsnivå. Holland harochDanmarkjämförelsevis hög
vårdhem ochplatserandelhemvård; hade högstnivåer länder somsamma

båda falleniservice dygnetbåda finnsålderdomshem. ländernaI runt, som
Grekland, Irland och LuxemburgFrankrike,Itill larmsystem.knutenär

i Tyskland,hemvård ställtdettillgång medan är sämrehyfsadfinns
hemvårdtillgången föralldelestillI flera länderSpanien. ärPortugal och

hadeålderdomshem, vilket de intehamnabetyder äldre kanDetliten. att
hemvård.utbyggdfunnitsdetbehövt om

måstehemsjukvårdennivånuppnår förönskadedenNär man
samordningmedproblemetockså tittabörjabeslutsfattarna närmare

hemsjukvårdländer bekostasI de flestasocial service.ochmedicinskmellan
socialmedanHälsoministeriet,viasjukförsäkringar eller statenavgenom

socialbudgetar.går via kommunernasservice

tillservicensocialadenskälfinnsDet attatt tro gessom
medhålla jämnalyckasintemänniskor inomäldre EG steg

befolknings behov.åldrandeen

lokalt det knap-organiserashemsjukvård hemtjänst oftast ärochEftersom
obalans.regionalpekarförvånande ländernasflera rapporterattpast av

hemtjänsten,organisationer sköterfrivilligal länder där merparten av
uppstårSpanien, detochGrekland, LuxemburgTyskland,Belgien,isom

ochi kommunernaplanerarmellan demsamordningsproblemibland som
ihemtjänsten.den privata

inom äldre-handlingsprogrampolitikerna viKan väntaHur reagerar
framsigvårdsområdet länderna koncentrerattid harUnder att tasenare

frågor:för flerahandlingsprogram stora
hälsoområdetkostnadsökningenden starkaska begränsahur man
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fårbestämma vad ska prioriteras inom äldresektom näratt som man en
allt andel äldre i befolkningenstörre

långtidsvård fårhur ska till de behöver verkligen detattman se som
hur ska hitta för utveckla hemtjänst ochvägar attman nya omsorg
medborgare emellan.

Trots flestade länder försöker kostnadsökningamabegränsa inomatt
hälsoområdet Då frågan:fortsätter dessa öka. Kan detäratt acceptera attman

hälsovårdssystemfinns grundnivådubbelt formed alla och med bättreett en
fåtalservice för litet detför Kan rationaliserakan betalaett som man

hälsovården så,Om vårddet Ochska prioriteras det gäller dyrär närvem
svåraste fådet allra beslutet Vem levaalla: skaav

Som del den här fleraarbetar länder med framatt taen av processen
äldreprogram. Andra har tillsatt kommittéer ska framtidaöversom se
handlingsprogram.

det hälsovårds-finns dubbeltKan acceptera att ettman
grundnivåmed för alla och med bättre service försystem en

fåtallitet kan betala för detett som

Några konkreta exempel pá det görssom
mångaI förändraländer initiativ till storleken institutionerna. Mantas att

decentralisering. slåsMindre byggs. Störreenheter enheter söndersatsar
till mindre och dessa integreras i samhället.gärna

Ser till institutionernas funktion försöker institutions-göraman man
boendet mindre slutet, dem till flexiblagöraatt centergenom om mer som

också för dem inte bor där.öppnaär som
också ålderdomshemvårdhemDet fram mellanting mellanväxer och

hemtjänst. I exempelvis den tyska staden Konstanz samarbetar universitets-
studenter äldrerådmed stadens för slags bostadsutbytes-genomföra ettatt

för isolerade gamlingar med ungdomar letarprogram, som samman som
bostad. I vissa tyska städer har börjat med socialt utbyte innebärettman som

folk betalar med tid Privatpersoner hjälper andraatt änsnarare pengar. som
får tid till godo de kan självaanvända de behöver hjälp.närsom senare,

Sammanfattningsvis gräsrotsnivåfinns initiativdet rad olikaen som
får frånökat stöd fårsamhället. Frivilliga organisationer allt oftare ta emot

frånstöd myndigheter personligakompenserar utlägg och bidrag tillsom ger
anskaffning utrustning.av

Om dagens glapp försörjningi äldre människor ska minska ochav om
möjligheten till Självhjälp ska behövs fler flexiblautvecklas, lösningar som
överbryggar den traditionella skiljelinjen mellan den offentliga och den
privata sfären.
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Europasäldre:
utestängdaIntegreradeeller

Äldre-ministerrâd inrättabeslutadenovember 1990 EG:s26Den ettatt
med uppgiftbildadess.k. Observatorium1991-1993. särskiltEttprogram

huvudfrägor:pá fyranärmareatt se
levnadsstandard och livsmönster

arbetsmarknadanställning och
social servicehälsa och

socialt.äldre integrerashursamt
detta kapitelstuderats.första aspekterna Ikapitel har de[föregående tre

punkten. ärKeespå den Hårde Deforskaretvå holländska närmaretittar
vid AmsterdamsRiisselt, arbetarKnipscheer och Ren éJ TC P M somvan

gerontologi.sociologi sociologiskför ochavdelningenfria universitet pá
193,i tidskriften Social Europeartikel de skrevrefereras denHär som

EnSociala frågor DG VDirektoratfär-kommissionEG gett ut.enssom
1994.observatorium vårenpubliceras EGkommerattutförlig rapport av :s

utestängdaäldre del samhället ellerFrågan Europashuruvida är en avom
följdfrågorradfrån Men till den kommerenkel.det kan tyckas som manen

måste till.ställningta
ingårgrad äldrefrågar vilkeniFörst och främst, när som enomman

spegelbild heladå samtidigtnaturlig intedel samhället, dettaär en avav
såfrågan integrationäldressamhället deVarför skulle varaannars om

nuviktig just
de kulturella ochsamhällsutvecklingen ochSvaren tillknutna helaär

förändringar kommerförändringar just Dessastrukturella sker attsom nu.
ocksåmånga äldre.för depraktiska konsekvenser

deäldre och den rollför desocialpolitikenVilken roll spelar den statliga
utsträckningtvå I vilkentillåts samhället saken:i Det finns sidorspela av

ute I vilkenså äldresocialpolitiken i sig stängsdet ut-görär attsom
åtminstone minskaförhindra ellersocialpolitikensträckning har lyckats

utanföräldrerisken för hamnaratt
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Äldre bär representerade i samhällets alla skiktvara
Är det inte konstigt del befolkningen någrainte jämnårigaharstorom en av
beslutsfattare När forskare hur mycketnärmare äldre deltar iser sam-
hällslivet brukar de hur aktiva demäta äldre i den ekonomiskaär världen,
inom politiken och i utbildningsväsendet. De reda i vilken grad detar är
med i föreningar, deltar i frivilligt arbete, träffar familjemedlemmar och hur

vänkretsen Varje människa deltar i fleraär. dessastor sfärer, spelar fleraav
roller.

Reglerna för dagens pensioner och pensionssystem började skrivas
vårtredan i början sekel. Tanken pensionsålderlagstadgad togsav emot

med bådefamnenöppna arbetsgivare och arbetstagare. Nu fick arbets-av
givaren rättslig möjlighet avskeda jobbaregamla och dem medatt ersättaen

arbetskraft. För de anställda innebar reglerna de slapp tillarbetaattyngre
döddagar och de i alla fall fick lite pengari utbyte.att

Nu gåttdet århar hundranär situationennästan helt förändrad.är
Människor lever mycket längre, färre mångaallt fysiskt utslitna ochär slutar

årarbeta flera före den lagstadgade pensionsåldem ligger 65 år i deruntsom
EG-länderna.flesta Konsekvensen vi lever medär lösteatt ett system som

rad brännande årförproblem hundra hållersedan, i dagen attmen som
brytas årsönder. Efter 50fyllda det färre ingåralltär anställda. Deärsom
alltså inte längre naturlig del i samhällsbygget detoch i livetsettsom en av
viktigaste skeden. konstruktörernaHade pensionssystemen sigväntatav

Ärdetta detta det bästa tillsättet äldre delaktiga i samhällslivetäratt attse
Har vi inte skyldigheten hitta alternativ, skapa förutsättningar för deatt nya
äldre Eller blir de självatvungna att agera

Reglerna för dagens pensioner och pensionssystem började
skrivas redan i början värt sekel. det har gåttNu närav

hundra årnästan situationen helt förändradär Människor
lever mycket längre, allt färre fysiskt utslitna mångaär och
slutar arbeta årflera före den lagstadgade pensionsåldem.

årenDe har bara i undantagsfall äldresenaste personer politikenssettman
exempelvistoppskikt president François Mitterand. Den allmänna trenden

tycks gubbarbyteratt Men dettaut mot ärvara man yngre personer.
verkligen rättvisande urval den befolkningenett Hur ska viav vuxna
handskas med situation, där nästan tredjedel de röstberättigade ären en av

frånutestängda aktivt deltagande i politiskt arbete

Livet förändras efter hand
måttEtt hur mycket äldre deltar i samhällslivet detoch sociala livet detär
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forskarspråk informellakallas relationer. Vissa människor harsom stor
släkt, andra har liten. Somliga har många.andra Mångaharvänner, är
aktiva i föreningar eller frivilligt Attarbete. bli äldre innebär ofta vänneratt
så småningom ifråndör Om ålderdomshem,tvingas flytta till t.ex.en. man

avståndetkan göra mister Bliratt vänner. rörelsehindrad kan detman man
svårarebli Mångaträffas. studier visar detatt är ganska heltäratt som

isolerade. Icke desto åldrandetmindre innebär förr elleratt man senare
riskerar känna sig ganskaatt ensam.

Vilka slags förebyggande åtgärder kan vidtas
Vilken slags service kan ordnaman
Hur ska lära människor söka informella lösningarattman

Något äldreførskarnas teorierom
Gerontologin, åldrandet,läran långhar ingen historia. Före andra världs-om
kriget gjordes någradet bara enstaka området.studier Sedan dess har
intresset ökat explosionsartat.

En forskarnas första åldrandetteorier gick därut att ärav en process
den gamle och samhället gradvis frånfrigör sig varandra. Tanken att ettvar
lyckat åldrande förutsätter den äldre bryter med samhället. Enatt annan
forskargrupp kontrade med aktivitetsteorin. gårDen åldrandeut att
människor ska fortsätta leva såde alltid gjort länge de kan och delta i alltsom

dem. Ingen dessa teorier försöker förklara vad händersom engagerar av som
människanär blir gammal.en

Forskare vad åldrasnärmare skersett när brukar väljasom som man
någontitta åldrandet.särskild aspektatt av

Utbytesteorin i grunden socialekonomiskär teori, visaren attsom
äldre människa desto lägreär värderas förhållandehon i till andraen
människor. Det kan betyda ianställd företagatt tycker detett lönar sigen att

ha medgöra kollega ålder,att att i ungefär dennemer ävenen samma om
arbetar hos konkurrenten, åsikterän utbyta med den nyligen pensioneradeatt
chefen i det företaget.egna

En teori, socialpsykologisk, sårbarhetenär studerar hur ökarannan som
åldern. Sårbarhetmed handlar i det här fallet inte bara oftare blirattom man

sjuk eller inte orkar springa maratonlopp, lika mycket uppskattningutan om
och självkänsla kan minska förlorar positionnär i samhället ochsom man en
roller tidigare haft. När människor blir medvetna densom man sortensom
sårbarhet kan det viss känsla obehag och osäkerhet, vilket i singe en av tur
får till följd självkänslan minskar frågan:att och börjar ställa sig Vemman

jag Fortsätterär nedåtgåendeden spiralen kan det innebära att tapparman
livsmodet.
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samhällslivetdeltagande iäldresoch deVälfirdspølitiken
allatillvälfárdspolitik är attmed dagens attsyftenaviktigasteEtt de seav

möjligheter.villkor ochjämlikaäldre,demedborgare, även ges
medborgarnaskyddaförbyggdes attSocialförsäkringssystemen upp

för denföljdendettaTidigare blevinkomstförsämringar.från somkraftiga
Efterhandikapp.drabbadesellerpensioneradessjuk,arbetslös,blev av

ochservicensocialadenbyggtdessutomslut har utvärldskrigetsandra man
hälsovården kraftigt.

äldreområdetpolitik attländernasmedsyftetunderliggande varDet
berorsamhällsposition, attofördelaktigade äldres um-förbättra som

ifår ochmindre maktoch statushälsanmindre, sämreblir attgänget man
samhället.

så äldresdevälfärdspolitiken i sig göraverkligen attKan
ökarsamhälletiintegrering

åtgär-misslyckasIblandbaksida.framsida ochVälfárdspolitiken har enen
bliräldreflertillavsikt,godhaft attha attregering kan texEnder. seen

inneburit, visser-politikenstatligadenIbland harsamhällslivet.delaktiga i
äldresomliga stängtsoavsiktligt, ute.ligen att

byråkratin vuxit, i dag äräldre harför desina insatserökarNär staten
frågan:sigsvårgenomskådade. Somliga ställeromfattande ochsystemen

integrering iså äldresdei sigvälfárdspolitiken göraverkligen attKan
tvåLåt exempel:ökarsamhället geoss

EG-allalåga Iinkomster. nästanmycketeuropéerMånga haräldre
Ser tillmånga äldre.förlivetdagligadel detfattigdomländer manär aven

uppenbaradenintegration blirochinkomstmellansamspeletdet nära
dehöjaden kanvälfärdspolitikframtidafrågan: attKan vi vänta oss av

inkomstäldres
politikenfördaden äromifrågasätta effektiv och verksamgår hurDet att

förmåner dedespeciellti samhället,äldreintegrerasyftet somär somatt
ofta knappa.kvittera äräldre kan ut

frågorna glömmerekonomiskadetyngdpunktenlägger manNär man
äldrevibild harVilkensocialpolitiken:aspektenmoraliskaofta den avav

både formella ochroll inomäldresvi demänniskor tyckerVad om
har detäldreansvariga förvigradinstitutioner I atthur hög ärinformella
mellankontraktetframtidainnehållet i detfaktiskadetbra Vilket är
mellanifråga jämställdhettilläldreVad de rätthargenerationerna: om

generationerna
hadesocialpolitikennegativ konsekvensexempelEtt somaven

blirAllt fler äldreökat:harberoendeäldresdemed statenräknat är att av
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fångade såi den kallade fattigdomskulturen känneroch sig beroende och
Sådanaunderlägsna. känslor blir hinderavgörande äldre deltar aktivtmot att

i samhällslivet.
så mångaDet finns bestämmelser, regleringar och lagtexter det
områdetsocialpolitiska svårtdet påverkaför individenär politiken.att att

Hur kan medborgaren i allmänhet och de äldre i synnerhet själva initiativta
och fullödispela i samhälletroll Vad åvi regeringenväntaren g oss av ena

frånsidan åoch de äldre själva den nivåandra det gäller derasnär socialav
integrering

hur hög gradI vi ansvariga förär äldre har det braatt
Vad det faktiska innehålletär i det framtida kontraktet
mellan generationerna: Vad har de äldre till ifrågarätt om
jämställdhet mellan generationerna
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förBoende äldre
frånFallstudier europeiskastädersex

här kapitletDet består några korta utdrag Betterrapportenav ur
Housing and ConditionsLiving for Older People. Studies fromCase Six

Cities,European sammanställts Gottschalk and PhilipGeorgsom av
red. ochPotter SBI Townplanning,DanishBuildingResearchgetts utav

Institute 1993 med stöd EG-kommissionen. presenteradesRapportenav
vid alleuropeisk konferens iKöpenhamn i maj 1993 och någraen ger
exempel på forskning gäller äldreboende.som

Huvudsyftena Boende,med forskningsprogrammet livsvillkorochomsorg
stadsområden EGför äldre i i är:

bygga och sammanställa kunskap boende livsvillkoroch blandatt ut om
stadsområdeni inom EGäldre

sprida information goda praktiska exempel samhälls-att rörom som
boendeservice för i EG-länder.och äldre olikaomsorg

Syftet med studien kan formuleras så här:

Livsåskådning praktiskt handlande haroch blivit viktigareallt för social-
politiken bilda föroch kommer grunden den framtida strategin för huratt
social service ska komma medborgaren till godo.

Tyngdpunkten läggs syftarallt strategier till förhindraatt attmer som
slåsäldre eller ställs utanför samhället.ut

När arbetar området fårfram handlingsprogram det sociala dettaman
viktiga konsekvenser för stadsplanering och boendeplanering.
Hur det bostadsbeståndetska allmänna de hjälpmedeloch erbjudssom

bostadsområdenai bättrede äldres behovpassa
Hur planeringsåtgärderkan boende och bidra till äldre integreras i deatt

samhällenalokala
Hur kan stadsfömyelse genomföras i former äldrebra för Vilkaärsom
former samarbete nödvändiga mellan social serviceär och bostadsfö-av
retag
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i forsknings-redovisasfallstudieruppräkning deNedan följer somsexen av
rapporten.

Storbritannien
husbostäder de självaiStorbritannien bor äger.äldre iMajoriteten de somav

boendeförhållandendåliga ellerunderMånga hus-bostadsägare leveräldre
Många äldre mycket kapitalharderas behov.intesättett passarsom

flyttadetta till redaförvandlai Möjlighetenbundet husen. utan attatt pengar
begränsad.mycketär

tjänst förframbeskriver har arbetatstudien hurDen brittiska en nyman
rådäldre medtill förseFlytta vidare syftarochkallasäldre attsomsom

måste till hus.flyttadem vill ellerpraktisk hjälp föroch ett annatsom
sig försöksstadiet, harbefinnerFlytta vidare- projektet, ännusom

Deti England.Birmingham närai de delarna ärbörjat fungera västra av
kvar-Bonämligenväletablerad tjänst,existerande ochtill redanknutet en

råderbjuder hjälp ochVård reparera projekten,och ochprogrammet som-
sinaförbättra eller hembevara,behöverför husägare anpassareparera,som

självständigt och bekvämt.för fortsätta levadet möjligt demför göra attatt

Italien
Äldre i gamla hushistoriska stadskämor,städer ofta imänniskor i borstora

grundläggandemånga det saknasarkitektoniska hinder och därhar ser-som
Många äldreför för dem.iblandvice. Lägenheterna dessutomär stora som
populärt byggautslängda, eftersom detbli äri stadskämorna hotasbor attatt

och försäkringsbolag.för kontor, bankerför platsstadskärnor att geom
gått tilltittat hur haritalienska fallstudien har vägaDen närmare man

ålderdomshem i gammal byg-traditionelltförvandla gammalt,för ettatt en
med lägenheter ochserviceboendemodern formgnad till enegnaaven

vårdstå olika ochtill hjälp medreception, kan sorters omsorg.som
ändamål.offentligabyggnader tillfortfarande gamlaI Italien används

måste ombyggnationerMånga värde. Därförgivetvis estetisktdem har ettav
myndigheter.kontrollerandei samverkan medochgöras varsamt

modemiseringen med kravenförenaI Vicenza har lyckats attattman
alltså institu-den gamlamiljön. Man har byggtden historiskabevara om

värde.arkitektoniskaförstöra byggnadenstionen utan att

Danmark
pensionärslägenhetermoderniseringfallstudien handlarDen danska om av

bostadsområden 5 000sammanlagt13 medKöpenhamn. Där finnsi ca
stadskärnan ochstadsdelarDe ligger i bältelägenheter. ett som omgerav

1950-talen. Husen tillhör allmännyttan.1930-, 1940- ochbyggdes under
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några år någral stadenhar hyrt lägenheter, i dem till pensionärer.av yngre
Men vissa dessa mentalsj uka ocheller hade problem med alkohol ochav var

områdenaden sociala miljön i blev därför till slut omöjlig för de äldre.
igångDärför renoveringsprojekt.med storskaligt Lägenhetersatte ettman

slåsskulle modemiseras och till rullstolsbuma. Eftersamman, anpassas
slut skulle det finnas 3 000 moderna förlägenheter äldre medprogrammets

behov hjälp stöd. Distriktssköterskoroch och hemsamariter ska till attav se
får vårdde boende den Allaoch de behöver. hyresgäster äromsorg som mer

år får60 gamla flyttaska till de renoverade Yngreän husen. hyresgäster
bostadsområden.bo i andra allmännyttiga

Tyskland
bostadsområdetDen fallstudien riktartyska in sig Heerstrasse-Nord som

byggdes i början 1970-talet Stadsdeleni utkanten Väst-Berlin. plane-av av
innevånare.för 15rades 00

När Hecrstrasse-Nord byggdes med till affärer,att attvar man noga se
kommunal service och kommunikationer byggdes samtidigt med bostä-ut

alltså tillgång bådederna. Man haft godhar till service och väl fungerandeen
fråninfrastruktur början. Detta kallades för stadsfömyelse.

Man med till det fanns goda förutsättningar för folkatt attvar noga se
med rörelsehinder. Byggandet stadsdelen följdes med aktivtettav upp

Påarbetande för stödja lokala initiativ. det igångfick radsättetatt man en
föreningarlokala lyckades driva igenom stadsdelen fick utökadattsom

service.
Det forskningsprojektetaktuella hade syfte reda denatt utnu som om

sociala infrastrukturen, boendekvaliteten och stadsarkitekturen hade skapat
förutsättningar äldreför och handikappade kan leva självständigt längreatt

de gjort.skulle haän annars
Den empiriska undersökningen tittade villkoren för boende,närmare

medicinsk socialoch service för deltagandeintegration,äldre, socialt nät-
verk och information.

Forskningsresultaten summering riktar inte in sigär och enskiltetten
försöker områdetde samlade insatserna i och konsekven-utanprogram se

för de äldre bor där.serna som
Resultaten bekräftar livet enklare leva i omgivningär där detatt att en

finns fungerande sociala nätverk, god service och väl fungerande infrastruk-
tur.

Holland
Den holländska fallstudien projekt utfördes i De Baarsjes,rör ett ettsom
trångbott innerstadsområde Amsterdam. Områdeti byggdes under
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alltsåförfallet. Det behöverganskamellankrigstiden och rustasär uppnu
Mångainvånare.område 40 000med ärfattigtDetordentligt. är ett ca

invandrare.
området erbjuda de äldreoch vad de kanI studien har närmaresettman

Detför äldre bo kvar.underlättaförvad skulle kunnaoch göra attattman
för äldre ochstadsdelenbostäder ifinnasdet ska attkräver att som passar

gångavstånd. Det dessutomfinnsi det dagliga livet ärbehövssaker som
sig dit, det finnsdet lättboende känner sig säkra, ärviktigt de att ta attattatt

parkerservice, godaaffärer godbra och etc.transporter,
boendevänligaUtifrån kallasfram konceptarbetatdetta har ett somman

område nödvändigvilketinomdefinieratzoner Dettaför äldre. är ettsom
gångavstånd från förpassande bostäderinfrastruktur finnsservice, etc

inte har homogendefinieraskaMeningenäldre. är att som enzonerman
äldre.befolkning av

intervention.datainsamling ochkombinationProjektet i sigär aven
ingår både kvantitativa ochtvåfaldig; i denUndersökningsmetoden är

åtgärder. Sommål komplementsubjektivaochkvalitativa procedurer och ett
önskemål boende ochoch problem röräldresundersökthar somman

kommitfrån forskarnautgångspunkt undersökningen harboendemiljö. Med
i Baarsjäldres livsvillkor deförbättrarad förslag skulle kunnamed es:somen

distriktetinformationsdisk förcentralen
hjälpmedel ochförråd de tekniskavanliga bostäder harett somav

tillgång äldre behövertill omsorg som
håller fungerakani grannkontakterfolknätverkett somsomav som

står för servicenboende och dedeförmedlande länk mellan som
mångkulturelltåtgärder samhällestödjaför att ett mer

boendevänligautbyggnad dekonsolidering och zonema.av
börja verkapolicyrekommendationeri projektet dessaNästa är attattsteg

åtgärdernaså effektivabedöma hur är.i distriktet, ska kunnaatt man senare

Frankrike.
. Sevres iDeuxi Niort i departementet västraDen franska fallstudien

medvetenEftersom blivitdemonstrationsprojekt.Frankrike är ett merman.
4 vill fortsätta boönskemål från hjälp,beroendeäldre är av men somsomom

framexperiment med syftegenomförtharhemma, attett nyaman
inblandadeattityder hos detänkesätt och parterna.

kom-många i servicen till äldreinblandadeI Frankrike detär parter
ukförsäkringsbolag. Därför detbostadsföretag, pensionsfonder, ärmuner,

Samordningen skersamarbetar.till de olikaviktigt att parternaextra att se
hemservicen igälleri detden lokala myndigheten, kommunen,hos när

stadsdelen.

112



Studien visar hur stadens administration har använt strategi,en ny mer
övergripande tidigare,än till för de äldre.nytta

Strategin omfattar åtgärderrad ska det möjligt förgöra äldreen som att
bo kvar hemma åtminstoneeller i stadsdelen.
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Vård och i europeiskaländeromsorg

Socialstyrelsen i Sverige har tittat närmare på hur värd och omsorg
fungerar i sju europeiska länder: Health Care and Social Services in
Seven European Countries, SoS-rapport 1993:6, Socialstyrelsen. I detta
kapitel redovisar sammandrag de delarett äldrerörrapportenav av som
och äldres situation.

I redovisas sammanställningrapporten över för värd ochsystemenen
i Danmark, Frankrike, Holland, Italien, Storbritannienomsorg och

Tyskland med referenser till svenska förhållanden. Materialet Tysk-om
land förhållanden i före detta Västtyskland.avser

Rapporten översiktlig bild hur välfärdmyøemen ärger en av upp-
byggda. Välfärdssystemen har sina rötter i respektive lands sociala och
kulturella traditioner. Rapporten gör inga försök gradera systemen
i bra och dåligt. Men det finns mycket lära jämföraatt detattgenom
svenska med fungerande alternativ iandrasystemet änder.

Översikt över i de sju ländernasystemen
Sverige och Danmark kan exempel offentligt orienteradeses som system
med hög grad generalitet. De vårdtillrätt och likaav villkor,ger omsorg
de finansieras till övervägande del via ochskatter organiseras dengenom
offentliga sektorn.

Ett exempel hur idealen avspeglas i svensk socialpolitik forrnule-är
ringarna i socialtjänstlagens första paragraf samhällelig solidaritet ochom
jämlikhet i levnadsvillkor. När det gäller till hjälprätten talas attom
individen skall tillförsäkras skälig levnadsnivå. I den danska sociallag-
stiftningen finns liknande ambitionsnivåer.

I finns också inslagsystemen marknadsekonomi. Sverigel byggerav
ersättningen frånt.ex. ukförsäkringen från ATPoch delvis principen om

intjänade rättigheter.
Holland: Traditionellt holländamaär anslutna till antal ickeett stort

vinstdrivandc privata försäkringskassor. En mycket vårdendel ochstor av
produceras privata institutioner företag.omsorgen och Försäkringarnaav är
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tvåinkomstnivå, i dagslägetvissunderallaoch täckerobligatoriska caen
Regering-roll.reglerandeStaten spelarbefolkningen. stortredjedelar enav

Staten administrerarsjukhus.drivaochtillstånd förkrävs att startaens
från ellerindivideroch slussarförsäkringssystemetfinansieringen pengarav

till kassoma.företag
finan-offentligtsjukvården generell ochochStorbritannien hälso-I är

viktig rollnätverkfamilj ochharvälfärdssystemetandra delarsierad. I enav
service.socialtrygghet ochekonomiskförmarknadslösningarvid sidan av

Storbritannien skötsvård iochinomarbetetdelEn avomsorgstor av
organisationer.frivilliga

katolskai denItalien sin basTyskland harFrankrike, ochSystemen i
varandra.förindividemasfamiljens ochbetoningsociallärans ansvarav

inomhandikappade skötsäldre ochbarn,Huvuddelen omomsorgenav
Även länder finnsdessaiorganisationer.frivilligafamiljen eller enav

sjukhus-förutbyggnadenkontrolloffentligomfattande t.ex. resurseravav
vård.

sjukvårdtillgång ochtill hälso- garanterasochEkonomisk trygghet
tillobligatoriska, knutnautsträckning äriförsäkringar, storsomgenom

arbets-arbetsgivare ochfinansieradearbetsmarknaden och gemensamt av
tagare.

Offentliga lös-handikappade.ochäldreför barn,Familjen ansvarar
inte klararfamiljenellerindividensista utväg närningar avenses som

till.räckerförsäkringslösningama inteellerproblemen när

utvecklingstendenserNågra
marknadslösningarÖkade inslagriktningiSverige rörelseI sker mot aven

vårdförtjänsterproduktionochekonomisk trygghetbåde gällerdetnär av
också ipågår decentraliseringDanmarkbåde Sverige ochIoch enomsorg.

medförmåga sina problemhanteralokalsamhälletsstärkasyfte attatt
nätverk.i lokalakooperativa lösningar

marknads-starkarepågår i riktningutvecklingStorbritannien motI en
in marknads-Strävansjukvården. byggaärhälso- ochorientering attav

produktionsenheter ochbolagiseringförutsättningarliknande avgenom
verksamhet.ekonomi ochfördecentralisering ansvaretav

till ökadTyskland tendensfinnsFrankrike, Italien ochHolland,I en
stark kost-Tyskland reaktionblireglering. Detoffentlig motär enena

den friatillväxtokontrolleradgrund isinharnadsexpansion avensom
sjukförsäkringenockså utbyggnaddiskuterasI Tysklandmarknaden. aven

omvårdnad beroendeminska derasochäldres behovtill täcka de avatt av
familjen.
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Konsekvenser uppbyggnadsystemensav
Det i allmänhet svårtär belägga i vilken skillnadengrad iatt hälsa och välfärd
beror konstruktionen Det finns tydligasystemen. skillnader iav
vårdkonsumtion, täckningsgrad ñnansieringsmöjligheteroch går attsom
länka till uppbyggnad.systemens

I Tyskland är sannolikt fria läkarbesök och lätt tillgänglig vårdapparaten
väsentlig orsak till det höga antalet läkarbesök jämförten med exempelvis

förhållandena Sverige.i

Orientering familj och nätverkmot
Vård och barn, äldre och handikappade traditionelltäromsorg uppgifterav

vilat familjen. I bl.a. Frankrike, Italien Tyskland stårsom och familjen
eller frivilliga organisationer för huvuddelen insatserna inom dessaav
områden. Det lägger börda familjema,tung särskilt kvinnorna.en
Systemen lågförutsätter kvinnlig förvärvsfrekvens och har bromsat utveck-
lingen ökning kvinnors deltagandemot i arbetslivet.en av

Kraven ökad jämställdhet mellan könen, individuellstörre ekono-
misk frihet för kvinnorna önskemålenoch från äldre och handikappade om

minskat beroende familjenett tvingar successivt fram förändringar förav
vård och Ett exempel den diskussionär förs i Tysklandomsorg. som attnu
föra in äldreomsorgen i den allmänna sjukförsäkringen.

Orienteringen marknadenmot
System i sin lösasträvan problematt familjen intesom klarar ochsom som
har stark orientering marknaden, kännetecknasmot oftasten tlexibi-storav
litet i anpassningen till individens behov. Anpassningen till individens
behov och principen ersättning efter intjänade rättigheter kanom göra

svårakomplicerade ochsystemen administrera.att
En koppling till arbetsmarknaden försvårakan tillgängligheten och gör

byte yrke och fåratt arbetsplats konsekvenser för de socialaav skyddsnäten.
Med fri marknad tycks kostnaderna öka mycket,en samtidigt som

blir Producenternastörre. hälso- sjukvårdresurserna och säljer sinaav
tjänster till konsumenter någotinte har betalningsansvar för desom eget
tjänster de köper. Det kan leda till överetablering vissa områden ochen
kan väsentlig förklaring till avsaknaden köervara i denen delen dessaav av
system.

Orientering øjfentligamot systern
De offentliga, generella iär allmänhetsystemen enkla hantera adminis-att
trativt. Finansieringen isker kollektiva fomier och ersättning lämnas efter

117



ersättningsgrundandeavstämning gentemotminimummedbehov ett av
inbetalningar.

planekonomi,inslaghar ett avkontrollen över systemenoffentligaDen
Finansieringentillväxttakt.ochomfattningkontrollunderlättar avsom

betalningmellankopplingenoftastdenochskattergenerella svagagenom
starkaretillochfinansieringenmedproblemtillledaförmåner kanoch

heltvissaeller att grupperköer genomprioriteringar, t.ex. genombehov av
vård ochfrån omsorg.utestängs

olikheter
kulturellaigrundsinharländernamellanskillnader sombetydandefinnsDet

barnförhurdettagälleralltFramför omsorgentraditioner.ideologiskaoch
standardekonomiskaOckså denfinansierad.ochorganiseradäldreoch är
betydligtsigskiljerpensioneradellerföräldersjuk,t.ex.garanteras somman

transfereringarochfinansieringenför omsorgFormema avländerna.mellan
också olika.är

äldreItalien byggerochFrankrike omomsorgenTyskland,länderI som
huvudansvaret.släktenoch tarfamiljenhandikappade attoch

länderIFrankrike.ochStorbritannienÅlderspensionema låga irelativtär
ekono-förstår allmännadetFrankrike enochStorbritannienHolland,som
förhushåll självaindivid och omgrundnivå ansvararmedansocialochmisk

standard.bibehållenhögre,vill hade t.ex.
isigsjukvård skiljer att manoch genomhälso-Finansieringen av

ochindivideravgifterTysklandoch utItalien tar avHolland,Frankrike,
Sverigevia skatter.skerStorbritannienochDanmarkidenmedanföretag

ochvård ochförfinansierar omsorgsystemmellangrupp,tillhör somen
avgifter.ochskattermedinkomsttrygghet

arbetsmark-familj ellertillanknytningingenellerhardemFör svagsom
ochStorbritannienItalien,Frankrike,iklart sämrelevnadsvillkorennad är

länderna.övrigai deTyskland än
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Äldreslevnadsvillkor EG-ländernai tolv

Kapitlet innehåller korta beskrivningar de äldres levnadsvilücor i vartav
och de tolv -länderna.EG Faktaavsnütenförrespelctiveettav land behand-
lar framför allt pensionsfrågor, vård och De integör anspråk påomsorg.

heltäckande, förmedlar ändå viktiga fragmentatt tydliggörvara men som
skillnader och likheter mellan EG-länderna.

Avsnitten belyser också några de problem och utvecklingstendenserav
länderna står inför. Uppgifterna hämtadeär från två havklør,som

Socialstyrelsens Health Care and Social Servicesrapport Seven
European Countries , SoS 1993:6 tidskriften Social-rapport Eu-samt

I 93 EG-kommissionens Direktomt för Sociala frågor DG Vrope som
gett ut.

A Belgien

Avsnittet Belgien hämtat tidskriftenär Social Europe 193, EG-om ur som
kommissionens frågorDirektorat för Sociala DG V Avsnittet skrevsgett ut.
ursprungligen Olgierd vidKuty universitetet iLiêge, Belgien.av

Levnadsstandard och livsstil
Den ekonomiska situationen för pensionärer det helahar förbättrats.taget
l Belgien har regeringen försöka minska antalet fattiga äldre,satsat att
vilket har lyckats, även medelpensionen låg.fortfarande ganskaärom

Skillnaderna mellan består.och äldre Serpensionärer till allayngre man
pensionärer har andelen fattiga frånsjunkit 6% till 3%. Bland dem fylltsom
75 särskilt kvinnor ensamståendeoch frånandelen minskathar 6%.12 till

En nyligen genomförd studie åldersgruppemavisar glappet mellanatt
Manökar. befarar också det ska fortsätta i den riktningenatt under de

åren.kommande
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Äldre arbetmarknadenocharbetare
sigpensionerafolklockaskullepolitik atttidigtsatsadeBelgien somen

Även detår. är6450 ochmellan51% männen omdag arbetarförtid. Ii av
andelså derashararbetsmarknadenkvinnor snarareprocenttallägreett

åringama. Av de50-60-hållit stabilsigåringama eller40-49-förökat
hälftenpensionår hadeinte50 64och avmellanmänniskor000850 som

16%ocharbetslösa6%arbetsskadade,13%65%, äråldersgruppen arbetar

förtidspensioneiade.
framkomlig väg.inteförtidspensioner ärtidigabelgarna enNu attanser

så lågtlåg tidigaredenförtidspensiontill somåldern rätthöjsDärför gersom
medår. Ett58år 1997 till system57 ochtilldenår. höjs199450vid

diskuteras.delpension

servicesocialochHälsa
från deskaäldre storainnebär utbeslutår attsedantioFör etttogs som

institu-ibland byggssvåra fallförsjukhembyggsI ställetinstitutionerna.
om.tioner

låg 3,2%sjukhemoch ärålderdomshem avboräldreAndelen som
svårt sjuka skötsdeHälften1980.4%år65 1970 och avdem översom var

detgällerDelssamhället.belgiskadetförproblemskaparDettai hemmet.
dethandlardelsallmänhet,ibekostasvård ska omochfrågan hur omsorgav
införaIdag övervägerlivet. attdagligaihjälp detförbetala manskasomvem

socialförsäkringssystemetinomberoendeförsäkring dess statusmenen ny
inkomstentillproportionibetalaskabekostasskainte, denhureller man

under debatt.fortfarandeorganiseras ärden skahuroch
35% demTrotsBelgien.iviktigt attfamiljerna är avSolidaritet inom

de hakvinnorna tycks täta43%ensamståendeår65fyllt är avsom
närstående kandeförbördanpsykologiskaDenanhöriga.medkontakter

stödvilketdiskuterasI dagvårdbehövande.mycketförsärskilttung,vara
gjordnyligenDet värt attfamiljerna. är noteraatterbjudas enkansom

denunderströksDärilla.behandlasiblandäldrevisarundersökning att
ställa sakersådana ochfallhittaförspelafamiljen kan attnyckelroll som

tillrätta.
organise-hålleräldrevården attochyrkesmässigaDen omomsorgen

mellansamarbeteför stat,vägarsökerländerSom andrai nyamanom.ras
hjälporganisa-lång raddetfinnssläktingar. I Belgienochorganisationer en

värderingar.liberalarespektivesocialistiskatill kristna,knutnationer ärsom
mellansamarbetettycks detfamiljeninom attsolidaritetVad gäller som

vibevittnarAllmäntutbredd. settföreningar är enolikaochfamiljerna
deinomförstpensionärer,representationdirektlångsam framväxt avav en

Office, därPensionNationaltheinomochhjälporganisationema snartolika
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rådgivandede äldre har nivåroll, och slutligen lokal där föreningar ochen
rådgivande kommittéer i kommunerna börjar fram.växa

B Danmark

Avsnittet Danmark hämtatär Health and Social ServicesCare inom ur
Seven European Countries , SocialstyrelsenSoS-rapport 1993:6,

Allmänt för värd och.systemom omsorg
Efter andra världskriget började bygga danskt välfärdssystemettman upp

påminnerstarkt det svenska. Välfárdspolitiken integreradär delsom om en
samhället och har till uppgift förse medborgarna med tjänster ochattav

förmedel uppehälle och försörjning Måletdet behövs.när till allaär att attse
har goda levnadsvillkor.

En del den danska välfärden slussas till t.ex.stor alla folkpensionen.utav
Välfárdssystemet finansieras huvudsakligen via skatter Frågoroch avgifter.

ekonomisk grundtrygghetrör vid inkomstbortfall under sjukdom,som
ålderdom eller arbetslöshet hög prioritet. Den danska välfärdsstatenges
fäster vikt vid vårdskapa utbudstor och och hälso-att ett ochav omsorg
sjukvård gratis.ärsom

Den danska sociallagstiftningen värderar begrepp trygghet, trivselsom
åtgärderförebyggande och helhetsperspektiv högt.

Ekonomiska skyddsnät
Det danska socialförsäkringssystemet tillär delar skattefrnansieratstora och

Försäkringsnivångäller alla. Sverigeligger lägre iän och därför privataär
tilläggsförsäkringar Sociala förmånervanliga. regleras i hög grad genom
avtal mellan arbetsmarknadens Det det skillnaderär igörparter. att stora
utfallet mellan olika yrkesgrupper och branscher.

Ålderspension
ÅlderspensionenNormalt pensionsåldemär 67 Danmark.sett i består av

grundpension folkpension och obligatorisk tilläggspension, ATP.en en
Denna regleras avtal mellan arbetsmarknadensoch Förstatengenom parter.

danskarna ska full pensionatt krävs de i år,bott landet i minst 40att annars
reduceras ersättningen. Kvalifikationstiden någonför utgåersättning skaatt

år.3är

Omsorg äldre och handikappadeom
1987 gick ungefär 15 65eller miljarder danska kronor,procent, de statligaav
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ansvarigRegeringenhandikappade. äräldre ochutgifterna till omomsorg
pension,statligför äldrekostnadernaallmännahälften deungefärför av

för byggakostnadernadeloch attbostadsbidragendelar avenav
kostna-35ungefärföräldrebostäder. Kommunerna procent avansvarar

delardistriktssköterskor,hemtjänst,vårdhem, dagcenter,derna av
äldrebostäder.byggaförkostnadernadelarochbostadsbidragen attav

sjukhus,kostnadernade totala15förLandstingen procent avansvarar
medförDanmarkäldre iandelenökandemedicin. Dentillbidragläkare och

år75-80 ochsärskiltDet gällerserviceökatbehov gruppenett omsorg.omav
äldre.

hari Danmarkfrågor äldreomsorgenkring rörUppmärksamheten som
mål förformuleratäldrekommission,bildandettillbl.a. lett somenav

ålder-en godI Danmarksvenska.liknar de attäldrepolitiken ansessom
därtidigare,levamöjlighetlivsvillkordom innebär att mansomgersom

långtsåstår målet äldredeförMer konkretsitt liv. attbestämmer över eget
vård deochochvalfrihet i atti hem,bomöjligt ska kunna omsorgegnasom

aktiviteterutbuddetutnyttjakunnastöd förtillharäldre somrätt att av
erbjuder.samhället

varigDanmark förikallashemtjänstförformenvanligasteDen
hushållsgöro-får hjälp med enklareLångvarigt äldresjukahjemmehjaelp.

iäldre, borBland degratis.Hjälpen egetmål personlig hygien. äroch som
1990:hjemmehjaelp Plovsingtillvarig1988hem, gavs

år6967 ochmellan8% demav
år7470 och15% mellandemav
år75 79och28% dem mellanav
år8480 och45% dem mellanav

år.8561% dem överav
socialSverige 1990iboendehandikappade iäldre ochBland de eget gavs

SCB 1990:tillhemhjälp
65 74och6% mellandemav

år75 79och18% dem mellanav
år8480 och34% mellandemav

85 89och50% mellandemav
år.9056% dem överav

hushållsgöromål i Danmark ärmedstöd i hemmetformEn avannan
stödbehövermänniskorhjemmehjaelp tillmidlertidig g.a.somgessom

detserviceform ärEnkonvalescens.ellerbarnafödandesjukdom, avannan
olika skäl,tillkan t.ex.kommunenekonomiska tillskott som avpersonerge

hemtjänst.utbudettillgång offentligadettillpersonalbrist, inte har av
närstå-vårdarPersonertjänster.privatatill köpanvändsPengarna somav

frånbidrag kommunen.ekonomiskatillharönskar dö hemma rättende som
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[Danmark har utvecklat omfattande hemsjukvårdett systemman av som
sjukhusvård,behandling efter hälsoupplysning och uppsökande arbete.avser

Alla danska medborgare hemsjukvårdhar tillrätt den används i förstamen
hand år67 Vårdenoch äldre.är gratis.ärav personer som

De flesta danskar årfyllt 70 ibor vanliga Barahus. 7 borsom procent
institutioner för äldre, sjukhem 6% eller i servicehus 1%. Ytterligare
5 bor i olika former äldrebostäder.procent av

Traditionellt har det i Danmark funnits olika boendeformersett förtre
äldre och plejehem,handikappade; beskyttede boliger letteoch kollek-

Sedantivboliger. den äldrebostadslagen, trädde i kraft den 1 julinya som
1987, har emellertid dessa särskilda boendeformer principen deersatts attav
äldre och handikappade ska ha boende.ett eget

C Frankrike

Avsnittet Frankrike hämtat Healthär andCare Social Services inom ur
Seven CountriesEuropean , SoS-rapport 1993:6, Socialstyrelsen.

Frankrike har väl utbyggt med valfrihet,ett skasystem, stor garanterasom
medborgarnas välfärd. Det skiljer sig från detavsevärt svenska eftersom det
är:

komplext till sin uppbyggnad finansieringochmera
mindre automatiskt därföroch krävande för individen med störremer
risk för segregering
mindre uniforrnt vilket individer större valfrihetger

Det obligatoriska socialförsäkringssystemet uppdelatär i fyra delar: sjuk-
moderskaps-, invaliditets- livförsäkring,och nrbetsskadeförsäkring, pen-
sionsförsäkring familjeförsäkring barnbidrag, bostadsbidrag.samt

innehållerVarje del ettantal kassör olika yrkeskategorier.som grupperar
Kassoma har olika villkor förrnånemavilket medför varierar, framföralltatt

det gäller pensionerochnär uk-och arbetslöshetsförsäkring. Finansieringen
bygger sociala frånavgifter löntagare arbetsgivare liksomoch raden
mindre skatter alkoholavgift Sedanoch motorförsäkring. 1991 harsom

fåttkassorna tillskott inkomstskatten höjts 1,2%.ett med Eftersomattgenom
detofta blir underskotti kassorna har det inrättats särskild statlig bank, dären

lånakassorna kan alternativt frånkan förskottsbetalningdepengar, rege-
ringen.

Sedan 1978 visserligenär socialförsäkringen utsträckt till i principatt
gälla alla medborgare, de inte har avlönad måstesysselsättningmen som en

åtgärdersjälva vidta för ansluta sig till Saknarförsäkringen. deatt medel för
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socialhjälpen,ombesörjassocialförsäkringsavgifter kan detsinabetala avatt
frånåtgärder sida.individensfordrar aktivadetmen

exempelvis takdetaljerade reglerersättning finnsFör varje form omav
Oftastkvalifikationstid eller hemortskommun.årlig antal barn,inkomst,för
intyg.administrativa dokument ocholikamåste radindividen lämna en

skrivkun-icke läs- ochmissbrukare,hemlösa,De mest utsatta grupperna
går mistesvårt därigenomdet ochnaturligtvis klarainvandrare harniga, att

till.principi hardet stöd de rättom
minderårigaunderhållsskyldighet visavi sinaföräldrarna[Frankrike har

sina föräldrarockså skyldighetmotsvarandebarn harVuxna gentemotbam.
ärvisar sigFörst detsvärföräldrar. näroch att personens egna resurser

möjlighet betala,ekonomiskbarnen saknaruttömda och att t.exatt en
förin. Det franskasocialhjälpenlångvårdsplats äldre, träderför den systemet

skäligtillmajoritet medborgarnatillräckligt förvård och är enavenomsorg
generationsgränsema,familjesolidaritetDet ställer krav överkostnad.

samhälle.moderntproblem inaturligtvis orsakarvilket ett
någon sin familj, ellerkontakt medinteolika skäl harDe som avgrupper

naturligtvishållet familjeförankring drabbassaknarochde helt avsom
dejust den utsattheti det franskaEn punkt ärsystemetsystemet. somsvag

verkliSamhälletdrabbade ettär garanterarallra svagaste genav.grupperna
för gamlastatliga pensionenmindre. Denvarken ellerminimum, mer

svårligen anständigt liv.för levaräckerarbetare ettatt
anställningbyggersocialförsäkringssystemetmycketEftersom av

betydande risklångvarig arbetslöshetinnebärfamiljebaserat, attoch är
såvida inte gift ochärutanför det franska partnernhamna systemet- man

anställning.har
Allanuvarandeivrigt detbefolkningen försvararfranska systemet.Den

uniformt ellerriktningreformering itillförsök systemmot ett enmer
hårt motstånd.finansieringen harfördelning mötträttvisare av

tillförblivit oförändratsocialförsäkringssystemettillFörklaringen att
låta kontroll.motvilja statsmakternaliggeri störreuppbyggnadsin atten

Även befolk-för verksamheten harriktlinjernaregeringen drar uppom
självständigt.känslaningen ärsystemetatten av

Ãlderspension
Pensionsnivånår. pension i denvid fullgår pension vid 60iFransmännen

genomsnittsinkomsten depensionsförsäkringen hälftenärallmänna se-av
Systemetårs avgifter.37,5 betaldaåren. pension krävsFör fulltionaste

anställda.samtligatäcker
pensio-nyblivnaFrankrike. Dagensvanligt ipensionssparandePrivat är

pensionsförsäkringentill den allmännavarit anslutnahari allmänhetnärer
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Därför1945.sitt liv. Denna inte förränhela yrkesverksamma infördes dock
timis pensionärer kvalifikationstiddet inte har tillräcklig och därmedsom
inte full pension.

miljonerEn nyligen genomförd undersökning visar 1,4 pensionä-att ca
motsvarande cirka 14 pensionärerna, har inkomstprocentrer, enav som

SMIC.understiger den lagstadgade nrinimilönen

äldreOmsorg om
De pensionärer inte anslutna till försäkringskassan deär samtsom som
visserligen anslutna inte har för betala sina patientavgifterär attmen resurser

sjukvård frånför kan, begäran s.k. medicinsk hjälp socialhjälpen.egen
Önskar fråga gåri det Pensionärenläkare hembesök bra. kangörattpersonen

frånfritt välja lista privatpraktiker,läkare med ersättningaccepteraren som
från socialhjälpen.

år tillgång1986 hade endast 0,3 befolkningen 65 tillöverprocent av
omvårdnadhjälp personlig hygien medicinskmed och i hemmet. Kommu-

ordnar via socialhjälpen viss hemtjänst, hjälper till mednerna en som
hushållssysslor ensamståendeinte personlig hygien. En har rättmen person

månad, någottill maximalt 30 timmar mindre. I kommunerettper par som
inte inrättat hemtjänst kan pensionären mindre statligt bidrag förett att
själv hemhjälp.anställa en

För äldre inte kan bo hemma finns olikaantal lösningar. Perso-ettsom
allvarliga medicinska problem erbjuds platser i fosterfamilj, enligtutanner

Sverige fårprinciper i praktiserat för barn. Familjensamma som man er-
får fickpengar. Ingen utgårsättning och den äldre form ersättning dockav
försörjningspliktiga familjemedlemmarden äldre vistas hos vuxna barnom

såvidaetc., de inte själva socialbidrag. Calever 25 deprocent av
ensamstående år75 någonpensionärerna bor hos familjemedlem.över

råder långvårdsplatserDet brist det faktumoch platsatt en
rehabiliteringssj ukhus bekostas sjukkassan, medan endast den medicin-av

vården långvårdssjukhusen, mångaska delen gratisär rehabi-gör attav
literingsbehov blockeras Vidare finnsgamla människor. antalett stortav
gamla de psykiatriska Mångasjukhusen. dessa patienter borde kunnaav
vårdas håll.annat

I Frankrike ålderdomshemfinns det 460 000 platser traditionellaca
och servicehus. Detta ska 10 miljonertäcka behovet för de fransmänca som

år.60 Gemensamt för institutionaliseratär över alla former äldreboendeav
den boende självär betalar ända till 90 inkomsten. Denatt procentupp av

behållaboende fickpengar.10 i Eventuella mellan-garanteras att procent
skillnader familjentäcks eller i förekommande fall socialhjälpen.av av
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GreklandD

Social 193, EG-tidskriftenhämtat EuropeGreklandAvsnittet är somurom
skrevsfrågor AvsnittetSocialaDirektorat för DG Vkommissionens ut.gett

Research iSocialNationalvidDimitris iomas Centreursprungligen Zav
Grekland.Aten,

gåttGreklandförändringardestatistik speglarTillgänglig somenorma
frånförvandlatsGrekland harvärldskrigets slut. ettefter andraigenom

landsbyg-boddedel befolkningenjordbruksland, därrenodlat stor aven
till städerna.kraftig inflyttningindustrination medtill spirandeden, enen

mångafinns deti dagbefolkningspyramiden förändrats ochSamtidigt har
från 7% befolkningen65+ ökadeAndelen äldre utgöragamla greker. att av

särskilt lands-Förgubbningen Grekland märks13%1951 till 1981. av
sig till städerna.söktmånga sedan deäldre bor kvardärbygden, unga

vilketmedellivslängden ökar,samtidigtfödelsetalenNumera minskar som
kosta framtiden.ide äldre kommerleda tillkommer attatt att mer

förändrats. Tidi-familjens rollutvecklingen harmed den härParallellt
svårare, särskiltfrån detsläktingar, idagmed hjälp äräldre räknakundegare

flesta fall hjälper dei defamiljenFortfarande det docki städerna. är som
moraliskt.såväl känslomässigt ochmaterielltdet gälleräldre och som

så växandeuppmärksamhet dettaharinte fastDen grekiska storstaten
befolkningenförändringfunderat vadMan inteproblem. har aven

pensio-socialförsäkringamasig förmed sig,äldreboomen i sig för vare
ekonomin i allmänhet.arbetsmarknaden eller förner, socialpolitiken,

händervadbörjat diskutera närtidDet förstär ensomsom mansenare
frånmåste tilldem arbetarblir och slussasandel äldrestörre sommer pengar

befolkningen.den pensionerade delen av

och livsstilLevnadsstandard
får Greklands pensionärer lägreekonomi blirlandetsI takt med sämre,att

riskgrupphållerGrekland blibetyder de äldre ipensioner. Det attatt en
blir flerde kommerdetta ochbefolkningen. När tänkerinom attattman

brådskande äldres behov.kartlägga dei framtiden tycks det att
långsiktigaseriediffus. Enganskagrekiska pensionärenBilden den ärav

svårigheter trender harekonomiskaäldre kortsiktigaantalet och uppen-
Många blirdemför äldre.levnadsstandarden deförsämratbarligen av

dåligt utbyggd.omsorgsdelenfångade Dessutomfattigdomsfalla.i ären

Äldre arbetsmarknadenarbetare och
Detbeskrivas osäker.för äldre kan bästArbetsmarknadssituationen som
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beror delvis jobben finns Enoch vilken utbildning de har. delstorvar av
den äldre arbetskraften Antaletarbetar inom traditionella yrken. anställda

långsiktigainom traditionella yrken minskar, antingen beroende trender

som jordbruket eller förändringar somstrukturella regeringens program
för modernisera och rationalisera traditionell industri.att

Hälsa och social service
sjukvårdAllmänt den hälso- och erbjuds underutvecklad iär statensom av

Grekland. öppenvårdenTrots detta har för förbättratsäldre betydligt under
Greklandstid. Framtiden för äldre tycks dyster. De löper risken bliattsenare

den missgynnade samhällsgruppen 1990-talet.undermest

E Holland

Avsnittet Holland hämtat Health andär Social Services inCareom ur
CountriesSeven European , 1993:6, SociaLstyrelsen.SoS-rapport

vårdDet förholländska och bygger obligatorisktsystemet ettomsorg
försäkringssystem, täcker inkornstnivåunder viss isom personer en -

tvådagsläget detta tredjedelar befolkningen. Personer medmotsvarar ca av
fårhögre inkomster själva för sina utgifter sjukvårdför hälso- och viasvara

privata försäkringar.
Traditionellt holländarna anslutna tillär olikaantal icke-ett stort

vinstdrivande privata försäkringskassor. Dessa premier, baserastar ut som
från ocksåegenavgifter individerna frånkommer arbetsgivaravgifter.men

Försäkringskassorna sedanhar kontrakt med allmänläkare, arbetar i ettsom
husläkarsystem, med sjukhus för den ansluten tillsamt ärattsom svarar som

får vård.kassan Enrätt mycket del vård och produceras viastor omsorgav
privata institutioner och företag, finansieringen tillmedan 70 procentca

frånkommer det obligatoriska försäkringssystemet.
Staten spelar reglerande roll i och bestämmer bl vadstor systemeten .a.

ingåskall i försäkringskassomas försäkringspaket och avgifternassom
ÄvenRegeringens tillståndstorlek. krävs för och driva sjukhus.att starta

vård och äldre stiftelserbaseras privata och sammanslut-omsorg om
Olikaningar. frivilliga organisationer vårdhar betydelse det gällernärstor

och omsorg.
Holland deär tätbefolkade invånarnaländerna i världen ochett mestav

vid lätt tillgänglig vård-är och fungerandeväl ochvana en omsorgsapparat.
Invånarna frittkan välja mellan vårdolika läkare sjukhus. Köemaoch till och

i allmänhetär korta.omsorg
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obligatoriskadetmed iockså demför ärförsäkringar,Privata som
pågårDetSverige.iHollandibetydelse änmycket större enharsystemet,

väljer deförsäkringsbolagprivata utförHolland riskendiskussion i attom
får premierhögrepraktikenihögriskpersonerdärförsäkrar,depersoner som

behovmindreellerbli sjukarisklitenvård med atteller änsämre personer
omfattas dessutomHollandianställdadeCa 80 avprocent avomsorg.av

tilläggsförsäk-arbetsgivarbaseradeellerkollektivavtalbranschvisaolika
sjukvård.arbetsskada ochfamiljepension,ålderspension,omfattarringar, som

ochförsäkrings-obligatoriskaändra detbeslutatParlamentet har att
alladärmedborgare ochallatäckertillsjukkassesystemet system,ett som

årlig avgift likafastpremie plusinkomstberoendebetalarmedborgare enen
kontraktslutavarandra ochmedkonkurreraskaolika kassornaDeför alla.

kostnadermedkonkurrerari sinsjukvårdsproducenter, turolikamed som
hardålignuvarandedetförändringen systemetOrsaken till ärattkvalitet.och

läkarvård ochöverkonsumtioniresulterarDetkostnadskontroll. enav
vård till olikaolikavårdapparat, tenderarvilketöverdimensionerad att ge

motiverasReformenlikartade.behoven ärbefolkningen trots attavgrupper
jämlikhets-också ochrättvise-kostnadsskälocheffektivitets- avmenav

aspekter.
skallså långt möjligtdessabyggergamlaOmsorgen att somom

ålderdoms-år65 borbefolkningen överCa 8vårdas i hemmet. procent av
motsvarande.ellerhem

Ålder-sperman
i landet.omfattar alla bosattaår ålderspensionenPensionsåldem 65 ochär
medfinansierasPensionenårs landet.i50 vistelsepension kräverFull en

avtaladeolikadetta kommerTillinkomsten.15,5egenavgift procent av
intjänandeår baserasoch40normalt krävertilläggsförsäkringar, somsom

slutlönen.70skapensionsbeloppet procentdet totala motsvara avatt ca
arbetsgivaravgifter.egenavgifter ochmedfinansierasTilläggsförsäkringar

äldreOmsorg om
börjantillskapadesvård Hollandäldre iförinstitutionerDe flesta avenav

starkhadevinstsyfte ochidrevsinteorganisationerprivata ensomsom
hälsovårdsföreningarhemhjälpsbyråer,Det gällertill kyrkan.knytning som

I dagserviceboende.sjukhem ochdistriktssköterskor,medställer upp
via nationelldet allmännaungefär 90dettabekostas procent entrots av

försäkring.
organisatio-privata200 olikagår tillPå hemhjälpssidan överpengarna

fåri Hollandde äldre8vinstsyfte. Ungefärdrivs iinte procent avner som
perioder ochhjälp under kortarenågon Det sighemhjälp. rör mestsorts om
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går2,5 7-,5och timmar Allt hjälpen till demmellan veckan. harsommer av
år fårfyllt 75 dem Omsorgen15 hemhjälp. äldre ochän procentav mer om-

vårdhandikappade principen hjälp Hjälpenbygger och i hemmet.om om
till dessa äldre har i Holland tyngdpunkt i släktingar, och, framfören grannar

frivilliga organisationer.allt, Den myndighetenlokala behovetprövar av
svåra frånhjälp. I fall kan hjälp till kväll. Hjälpen äri principman morgon

ingåravgiftsfri ocksåoch i den allmänna I Holland finnsförsäkringen. välett
står hemsjukvården.distriktssköterskorutbyggt med försystem som

F Irland

IrlandAvsnittet hämtat tidskriften Socialär Europe 193, EG-om ur som
kommissionens Direktorat frågorför Sociala Avsnittet skrevsDG V gett ut.

Eamonursprungligen 0Shea vid University College i Galway, Irlandav

De äldres situation inget hett debattämne i Irland. Det berorär att
når år.äldreboomen inte Irland förrän tjugo Detta betyder inte attom

äldrefrågor inte diskuteras, hälsovårdhar talat mycket och önsk-man om
så vårdasfärrevärdheten till institution sjukhemoch fler iatt attse
Påhemliknande miljö. tid har börjat sig för hur pensio-senare man oroa

ska finansieras i framtiden och vilka ska omfattas den samtnema som av
Dethur ersättningen ska bor under 400 000 65stor strax övervara. personer

år %Irland, vilket 11 befolkningen.motsvarar av

Levnadsstandard och livsstil
tvåDet finns pensioner Irland.slags Det tillknutetärena, som

socialförsäkringssystemet, grundar sig den försäkrade betalar inatt
avgifter. Det andra slags socialhjälp, inte kräverär personligaen som
inbetalningar.

l dag alla iär anställda landet direkt eller indirekt dettäckta grundläg-av
gande socialförsäkringssystemet. Ungefär hälften arbetsstyrkan täcksav
också tilläggspensioner. Man funderar mycket hur ska kunnaav nu man

till fler kommer in i detatt systemet.se
Det inkornstnivåernahar skett hushållavsevärda förbättringar för äldre

i relation till andra Risken fattigdomför mindre bland pensio-ärgmpper.
Särskiltbland andra.närer än bönder, arbetslösa handikappade.ochärutsatta

Andelen fattiga frånäldre har minskat 24% 1980 till 10% 1987. Men vissa
sårbaraäldre andra, tillär exempel de mycketän gamla levermer som

ensamma.
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Äldre arbetsmarknadenarbetare och
ställning arbetsmarknadenDen förändring äldre arbetaresskettsom av

tillräckligt. Förr det vanligt arbeta efterinte uppmärksammatshar attvar
pensionsåldem. särskiltekonomiska strukturen och denDet berodde den

år,Under jordbrukandelen äldre lantbruksarbetare. antaletnärstora senare
fåtthar det till följdhar minskat samtidigt arbetslösheten har ökat, attsom

år.efter fyllda 65 Därförfolk fortsätta jobbainte längre attuppmuntrarman
Äldreår långtids-55 minskat arbetarehar andelen arbetare över avsevärt. är
I dag det relativtarbetslösa i utsträckning andrahögre ärän grupper. som

åldern, mångagåri år;65 jobba tidigare.pension vid den lagstadgade slutar

Hälsa och social service
Det gjorts handlingsplan för äldre grundar sighar rapport somen som en

hjälpagjordes 1988. Denna understryker betydelsen äldre i derasattav
måste ändåDethemmiljö, sjukhus och institutioner.än sägas attsnarare

sådantillräckligt medel till förfogande för främjainte ställt medstaten att en
utveckling.

långsiktiga vårdenAv avgörande vikt för den detsamarbetet mellanär
det privata frivilliga krafter. Det faktumallmänna, och makten och statusen

någonhos äldre människor har minskat har inte resulterat i utvecklandet av
genomgripande sociopolitisk för förbättra irörelse deras roll det aktivaatt

ändåsamhällslivet. De arbetar för de äldre skydda ochsatsar attsom
utvidga pensionsrättigheter.äldres till ochrätt omsorg

G Italien

Avsnittet Italien hämtat Health and Social Services inär Careom ur
Countries Socialstyrelsen1993:6,Seven European , SoS-rapport

slårDen italienska allakonstitutionen fast förvärvsarbetandeatt personer
tillhar ekonomiskt stöd i proportion till sin levnadsstandard, blirderätt när

arbetsskadade, sjuka, invalidiserade, ofrivilligt gamla.arbetslösa och
varjeDessutom har medborgare oförmögen att arbeta ochärsom som

saknar medel sig till hjälp. Socialtklara själv stöd och socialrättatt annan
stöd därför till alla oförmögnamedborgare arbeta och klara sigär attges som
själva. Det i följande former:kan ges

social pension
hjälp vid arbetslöshetextra

invaliditetsförsäkring.
Beloppen betalas ligger under existensminimum.utsom
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skyddsnätEkonomiskt
Italienmåste socialförsäkringssystem. harAlla anställda i Italien tillhöra ett

med jämförelsevis högautvecklat socialförsäkringarväl systemett av
deersättningsnivåer. särskilt vanliga,Tilläggsförsäkringar inte ävenär om

bland höginkomsttagare.existerar
frånvård via inbetalningarfinansierasför behandling ochUtgifter
frånInbetalningartransfereringar.arbetsgivare, arbetstagare och genom

frånutgångspunkt anställdes bruttolön.denmedarbetstagare räknas ut
anställda och arbetsplats.antaletInbetalningama varierar beroende yrke,

Ålderspensiøn
år år finns förslagPensionsåldem 55 för kvinnor. Det60 för ochmänär ett

bådeår i dag65 kvinnor. Redanhöjas till för och ärden ska mänattom
årår förpensionsåldern 65 för och 60tjänstemänför vissa högre män

kvinnor.
måsteålderspension pensionsavgifterha betalat intillFör rättatt man

år. genomsnitts-år. 40 Pensionen beräknas15 Full pension kräveri minst
åren anställ-multiplicerat med antaletfeminkomsten under de senaste

år,två för varje medningsår. lönen arbetatDet ettprocentmotsvarar av
80 inkomsten.maximum procent av

äldreOmsorg om
vårdlagstiftning i Italien för behandling ochnationellDet finns ingen av

Å vårdbehandling ochdet rad berörsidan finnsäldre. andra normer somen
två konstitutionen. direktivartiklari Dessabygger äräldre, normersomav

förse den äldrevägleda företag arbetar medtillsyftar attatt somsom
sjukvård Det den lokalaoch social välfärd. ärbefolkningen med hälso- samt

har huvudansvaret för hälsan ochsjukvården i kommunenochhälso- som
organisationervården frivilligasamfund,medicinska Lokaladen äldre.av

ocksåså vårdar äldre.socialakallade kooperativoch
såbo kvar hemmaOmsorg skall kunnaäldre syftar till den äldreattom

föräldrar harfamiljeprincipen: Barn ochmöjligt. Detta innefattarlänge som
45 de gamlaUngefärömsesidigt hjälpa varandra. procentattett avansvar

Bara 2 defamilj.sintillsammans med och handlever procenttas avom av
för äldretvå kollektivboendeinstitution. I dag finns detäldre bor sorters

människor service-ochhem gamlainte behöver bo institution: försom
omvårdnad rehabilitering.boende, erbjuder social och medicinsk samtsom

vistastvå människor kangamladaghärbärgen därTill det kommer sorters
hjälp, hälso-socialAndra formerdagtid, och hjälp medäta tvätten. somav

fåockså bor kvar hemma kanvård, Gamla människorfinns tillgängligt. som
tillgånghemhjälp och till dagcenter.
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Det sker förändring farniljestrukturen i Italien. I Italiendag harstoren av
de lägsta födelsetalen i Västeuropa. Dagens familj intehar tid handatt ta om

årsina dåäldsta medlemmar kunde för 20 sedan, familjen oftasom man
bestod generationer Dettalevde tillsammans. har ökat behovettreav som av
institutionsvård. Tillgången bråkdel efterfrågan,bara vilket i sinär turen av
har lett till ökning sjukhus.antalet äldreen av

Äldreomsorg under perioden 1992-1994
Den ökande andelen äldre i italienska befolkningenden tydligt faktum,är ett

gråofta kallas den andra demografiska revolutionen, deneller revolu-som
tionen. årl dag de fyllt 65 ungefär 14 befolkningen.utgör procentsom av
Ungefär år.6 fyllt 75 Manhar har beräknat de äldre 21utgörprocent att

årbefolkningen 2025.procent av
Mot den bakgrunden tillsatte italienskaden kommittésenaten en som

skulle och analysera det arbete, bedrivits bordepresentera som resp. som
bedrivas för hälsovårdde äldre, vad gäller sjuk- och och socialomsorgen om

råderKommitténs visar det skillnader mellanrapport att storaomsorg.
åsiktregionerna i hur arbetet med äldreomsorg bedrivs. Kommitténs attvar

nivåallmän lagstiftning nationell nödvändig för denär att garanteraen
individuella medborgaren minimistandard samhället vidtaratten genom
åtgärder. Syftet sådana åtgärdermed denna ska kunnaär levaatt ettgrupp
aktivt och oberoende liv och ha möjlighet delta i samhällslivet.att

hälsovårdsministemFörslaget resulterade i framlade aktionspro-att ett
i maj 1991, innefattar kvalitativa och kvantitativa förbättringar igram som

de äldre. Programmet del den nationella hälso- ochäromsorgen om en av
ukvårdsplanen för 1992-1994. Under perioden ska följande kategorier av

boendeformer för äldre, inte förmögna levaär attsom ensamma men som
sjukhusvård,inte behöver ordnas:

Hem hemsjukvård.för kollektivboende med
Individuella vård.hem med daglig medicinsk
Hem förser vård.äldre med behandling ochsom

äldrevårdDet italienska för i hög utsträckning decentraliserat.ärsystemet
Var de 20 omvårdnadenoch regionerna föransvarig inomär äldre,en av om

regeringen beslutat. Det dock vanligt regionerna försökerär atten ram som
skapa förutsättningar för äldre ska kunna bo kvar i sin socialaatt egen
omgivning och den de behöver familjen detoch socialaatt omsorg genom
nätverket.
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LuxemburgH

Social 193,tidskriften EuropeLuxemburg hämtatAvsnittet år somurom
AvsnittetfrågorSociala DG VDirektorat förEG-kommissionens ut.gett

Population,for PovertyvidPatrick Bouschursprungligen Centreskrevs av
Luxemburg.Walferdange,Socioeconomic Policies iand

åtgärder direktinitiativ ochåråttiotalets rad politiskasistaUnder togs somen
handlingsprogrammensocialaReformer deäldre.indirekteller rör somav

garan-hjälpsjukförsäkring och socialpensioner ochskyddsocialtgäller
täcksalla demdetminimilön röräldre sättterad rör som avsomsamma

åtgärder vänder sig direktvidtagits radSamtidigt dethar somsystemen. en
de äldresförbättringtill klardetta har lettResultatende äldre.till avenav

från tillaktivt livflera alternativaDet har vägarlevnadsstandard. attgett
vårdfått imöjligheter hemmet.bättreDe äldre harpensionär.livet attsom

Institutionsvården tillgänglig.blivithar mer

och livsstilLevnadsstandard
pensionssystemet,för de äldreförbättringartill ärkällanDen attstörsta som

tillutdelning. Det har lettinbetalningar, bättrepersonliga attbygger ger
20%.10% Dessutom haränkepensionen medochhöjts medpensionema man

avgifter ochtilläggspensioner, byggermedframarbetat ett system som
Från 1987skattelättnader.kopplade tillpensionsförsäkringar ärprivata som

garanteradersättning tillockså gamlafattigaste rättdehar att upp en
också ersättning till deminförtMan harminimiinkomst. ett system som ger

harocksåfår institution. Man bestämtinte platsgamla,sköter somomsom
pensionsgrundande.anhörigvård äldre äratt av en

fattigaste luxemburgbornaför de gamlaPå situationenhardessa sätt
genomsnit-nationellaså sig detlevnadsstandardförbättrats deras närmatatt

fortfarande ligger lite under detta.detäventet, om

Äldre och arbetsmarknadenarbetare
Därför villåldersgruppen år arbetar.23% 55 64i tillDet baraär mansom

förtidspensioneringpensionsåldem tillföra inflexibel och rättengöra mer
lagstiftningen.i

förtid i Luxemburg.iinte folk arbetaArbetslöshet orsaken till slutarär att
såinte mycketDetta berorarbetsskador.Huvuddelen slutar attp.g.a.

många skadas för detta generöst.reglerna ärsysternattsom
år tillåta57åldersgränsen ochförtidspension tillGenom försänkaatt en

erbjudakunnadeltidslön hoppaskombination delpension och att enmanav
övergång pension.arbete ochmjukare mellan
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och social serviceHälsa
På området initiativ. Redan 1988kommit flest politiskadet har dethär

syftar till det möjligtförsta punktklubbades äldreprogram göraattett vars
måste tillDetta betyder de gamlaför äldre hemma.bo kvar attatt att man se

vård Parallellt har byggthjälp med och i hemmet.kan utomsorg man
ålderdomshem. I huvudproblemetsjukhem dag hurantalet platser och är

vård.finansiera de äldre behöverska om somman omsorgen

PortugalI

tidskriften SocialPortugal hämtat 193,Avsnittet Europe EG-är ur somom
frågor AvsnittetskrevsDirektorat förSocialakommissionens DG V gett ut.

vid for the Study Socialursprungligen Helotsa Perista Inter-Centreav
P0rtugaLventions iLissabon,

Levnadsstandard och livsstil
Äldre betydelse i det portugisiska samhället.portugiser ökar i antal och

Strukturema välfärd hjälp i Portugal har inte varit kapablaför och att ge
förbättratstillfredsställande hjälp. Men de äldres livsvillkor har efteräldre

revolutionen 1974.
låg.Medelnivån Minimipensionen alltidpensionema mycket harär

ålderspensionema52%1989 hadelegat under fattigdomsstrecket. av samma
återstoden 9%minimipensionen bland det baraeller lägre värde och varsom

låg nationella minimilönen.hade värde denöverettsom som
förhållandeKöpkraften hos pensionärerna har minskat i till dem som

alltsåFattigdom tuffarbetar och till befolkningen i allmänhet. realitetär en
Attdessa människor arbeta betyder för medelklassen deslutamöter. attsom
inkomstnivådrabbas plötsligt fall i och för dem redan fattigaärett somav

leder det till blir fattigare.de ännuatt
Äldre ocksåliten inkomstmed har problem gäller boendet.ett stort som

storstadsområden dåligt,Särskilt Lissaboni bor de äldre i gamlasom
nedslitna rivas falla Boendevillkorenhus ellerväntar ärattsom samman.
intimt förknippade med ensamhet. När släktingar ochvänner, grannar,
makar dör minskar det sociala nätverket och allt fler känner sig ensamma.

Äldre arbetare och arbetmarknaden
ocksåSocial isolering kan bero tvingas sluta arbeta i förtid. Blandatt man

långtidsarbetslöshetsärskiltäldre arbetare har arbetslösheten ökat och
därför har det olika underlättar förtid.utvecklats slutar isystem attsom man

134



Ofta dethandlarlagstiftning.någotåtgärdefhar medSådana sällan göraatt
någon slippa denne.förmedarbetsgivaren avtalgör attettattom

serviceoch socialHälsa
viktig ingrediens för demvårdtillgång till och ärBristen annanomsorg en

familj ochharstöd ochPortugal. Behovetgamla iär grannaromsorgavsom
svårare informelladessafått blirhand Men det allt systemofta attta om.

fungera.att

SpanienJ

Social 193,tidskriften EG-hämtat EuropeSpanienAvsnittet är somurom
Avsnittet skrevsfrågorSocialaDirektorat för DG Vkommissionens gett ut.

vid Instituteernández CárdonAntonio Demo-ursprungligen FJuanav
Spanieni Madridgraphy

livsstilLevnadsstandard och
65spanjorer fylltför allainkomstkällanden enda nästanPensionen är som

får från ochsocialförsäkringssystemetpensionenår. demNittio procent av
sådana inte in till själva.betalar8% pensionemabara är mansomav

och minskattenderat höja pensionemapolitiken harstatligaDen att
får harmed högre utdelning för demdem,demämlikheten mellan somsom

automatiskt lika mycketpensionema höjtslåga Sedan 1990 harpensioner.
Samtidigt minimipensionen för giftharkonsumentprisindex. en pen-som

Pånivå minimiinkomsten. det harsättetsionär lagts mansomsamma
lönebildningen.tillpensionssystemetknutit hela

år, ocksåunder för pensionssys-mycketökatPensionema har attsenare
åring65giftMinimipensionen för harhunnit bli fullt utvecklade.temen en

förbättringar de äldres30%med 1982. Trots ärökat realt sedan dessat.ex.
bestårinkomstnivå skillnaderfortfarande mycketunder medel och stora

glappet mellanpensionärsgrupper. problemolika Ett viktigt ärmellan att
pensionärergamlaoch ökar.unga

Äldre arbetare och arbetsmarknaden
år65 Spanien. Andeleniinga de fylltDet arbetar sedanmänär nästan som

1%från 26% 1965 till 1992 medan70arbetande har minskatmän över
frånår 54% till 7%. Detta65arbetande mellan 69 minskatandelen och har

industri-förändringar ochekonomiska socialakonsekvens ochär attaven
livscykel blivit normgivande.arbetarnas har

år i55 64 bland de lägstaAndelen anställda ochmellan ärmän ärsom
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197530%Frankrike undantaget, minskning med mellanEuropa nästanen
Äldre Arbetslöshetsunderstödetdet1985. arbetare haroch arbetslösa värst:

dettaexistensminimum och eftersom de inte arbetar lägreligger under ger
arbetsmarknaden, medFramtidens villkorpension under livet.resten av

troligen fler äldrekommermöjlighet avskeda arbetare, görastörre attatt
fler förtidspensioneras. Mandet i sin tillarbetare arbetslösa och leder tur att

50-åringarnamåste riskgruppen:hitta till skydd för denvägar nya

Hälsa och social service
efterfrågan vård äldre eftersom deDet finns och bland de harstor omsorg

någon65% fyllt 65 lider sjukdomdemhälsa och borsämre sämre. som avav
medicin andra Eftersomläkarhjälp. De använderkräver änmer grupper.som

specialistvården inte särskilt förklarar detden geriatriska utvecklad,är
50% 25%varför bäddarna allmänsjukhus äldre och iän upptas avmer av

år.65befinner sig kroniker Det allmänt erkänt vissa dessaöver är att av
långtidspatienter hand utanför sjukhusen eftersom de harskulle bättretas om

vård. 1992 beslutades därförbehov ska byggastörre än attomsorg manav av
sjukhem för behoven och minska trycket sjukhusen.mötaatt

mindre1988 fanns det 100 000 bäddar vilohem 10 000än änmer
målet nå nivåsjukhem. otillräckligt 3,5Detta antal och bäddarärär att en av

år.65100 Mer hälften vilohemmen icke-över än ägspersoner av av
22% 16%vinstdrivande organisationer, statliga och privata. De icke-är

får från Hemvårdenstatliga ekonomisktvilohemmen ofta stöd ökarstaten.
mycket just Det handlar Medicinsk hjälp fortfarandeärmestnu. om omsorg.

ovanlig.mycket

StorbritannienK

Avsnittet Storbritannien hämtat Health and Social Servicesär Careom ur
in Countries Socialstyrelsen.Seven European 1993:6,, SoS-rapport

tvåDet brittiska välfárdssysternet kringuppbyggt centralt statligt styrdaär
och administrerade obligatoriska täcker hela befolkningen. Närsystem som
det gäller sjukhus finns det relativt privat sektor, kraftigtväxtstoren som
under 80-talet. Nu sjukhus för 25privata antaletprocentsvarar ca av
vårdplatser dessa dock offentligthelt finansierade.är nästan-

Systemet obligatoriskt befolkningen.och täcker helaär
Det sjukvårdbrittiska för hälso- och och socialtjänst centraltärsystemet
statligt och reglerat.styrt
Socialförsäkringssystemet lågarelativt ersättningar, den motsvararger
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hälften genomsnittlig industriarbetarlön.ungefär av en
står vissa deltidsanställdautanförHelt delvis det brittiskaeller systemet

många småanställda vid företag.och
vården familje- elleromfattandeoffentliga uppbyggd kringDen är ett

befolkningen. Varje all-täcker 98allmänläkarsystem procentsom av
allmänläkarvårdfår för degrundbelopp, skall täckamänläkare ett som

ellerfinns registrerade honom henne.2 000 hospersoner somca
från skatte-Systemet finansieras till fyra femtedelar allmännastatenav

konsumtion. Delar detvia inkomstmedel statsskatten och av
pensioner finansieras dockbrittiska socialförsäkringssystemet genom

egenavgifter.arbetsgivar- och delsdels
relativt högför socialhjälp liknande iDet brittiska lokal och ärsystemet

äldrefrivilliga organisationers insatser och degrad uppbyggt att
så möjligt.i hemmet längeskall bo kvar som

Storbritannien ofta vikt vid rättvisa ochdebatt i läggsI diskussion och stor
vårdslår Vidindividens integritet i alla situationer. ochvakt omsorgomman

sjukvården, offentligadär detspeciellt hälso- ochgäller detta man ser
vårdbehövande skall kön, ochför oavsettgarant attsystemet rassom

samhällsställning.

Ålderspension
baspensioni omfattas grundforsäkringAlla anställda landetoch bosatta av en

ersättningsnivålågtilläggspension relativtinkomstrelateradoch som ger enen
30-50% slutlönen. Pensionsåldem 65 för ochmotsvarande mänärca av

år krävs underfull baspension betalat avgifter60 för kvinnor. För att man ca
årmotsvarar åryrkesliv för 44 försitt totala 49 och90 mänprocent av

sin årslön9 socialförsäkrings-kvinnor. Den anställde betalar iprocent av
pension.avgift, vilket innefattar

omfat-hälften tjänstemän,Ungefär anställda, med tyngdpunktdeav
Försärskilda företagsvisa pensionsplaner.tilläggsförsäkringar ochtas av

erhålls tvåpensionsnivå tredjedelaranställdadessa motsvarar avcaen som
slutlönen.

äldreOmsorg om
Omsorgen socialtjänstenäldre grundad i den kommunala och baserasärom

målet så Cirkamöjligt.de äldre skall bo längekvar i sina hematt somom
år5 65de äldre finns pensionärshem eller liknande.överprocent av

fårIdag 90% drivs i offentlig regi äldredem hemtjänst änär somav som
år.65 Hemtjänsten statligasköts lokala myndigheter och bekostas medav

ingå såvälmånmedel, i viss avgifter. I hemtjänsten kankommunalskatt och
omvårdnad hushållsgöromål;personlig städning, tvättning, laga matsom
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och I hushållsgöromål,handla. praktiken dominerar fortfarande traditionella
omvårdnad fårmedan personlig mindre vanlig. I snitt hjälpden äldre 3,3är

timmar i En bestårveckan. del den brittiska hemhjälpen hem-annan av av
sjukvård, fårsköts de lokala hälsomyndighetema och statligasom av som

I hemsjukvårddag börjar hemtjänstmellan och suddasgränserna ut,pengar.
omvårdnad.speciellt det gäller personlignär

långDet tradition i Storbritannien frivilliga organisationerär atten
bidrar till den sociala Enligtservicen. uppskattningar deltar tredjedelca en

någon år.alla medborgare i form frivilligt hjälparbete varje Detav vuxna av
finns 168 000 frivilliga organisationer registreradeöver till hälftensom ca

frånbekostar sina utgifter med frivilliga bidrag allmänheten.
Kommunerna Home help förhar äldre och handikappadepersoner

Sådanbehöver hjälp i det dagliga livet. hjälp kostnadsfri varjeärsom ,men
enskild fastställs efter striktbehov behovsprövning. Eftersom kom-persons

policy såde äldre ska ha möjlighetatt sinabo kvar i hemär längeattmunemas
lågde önskar, servicen Matväl utbyggd. levereras till kostnadär en .

Vid behov hjälp med dagliga aktiviteterstörre kommunernaav ger
ocksåservice till viss till del handlar detgräns, släktingarstor atten men om

svåra fråganställer institutionsvårdVid handikapp blikan detupp. om
ålderdomshem, sjukhem Servicehus bådeeller servicehus. för äldre finns i
privat fåroch Förkommunal regi. patienter plats avgifternaär högasom om
vederbörande möjlighet Socialförsäkringssystemethar betala. betalaratt
avgifterna för dem All sjukvårdsaknar sparkapital. offentlig och reha-som
bilitering för äldre och handikappade avgiftsfri.är

L Tyskland

Avsnittet Tyskland hämtat Health andär Social ServicesCare inom ur
CountriesSeven European Socialstyrelsen., 1993:6,SiS-rapport

Följande förhållandenbeskrivning enbart i f.d. Västtyskland. Tradi-avser
tionen i uppbyggnaden gårdet sociala i Tyskland tillbaka tillsystemetav
Bismarcks 1880-taletlagar sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring ochom
ålders- och invaliditetsförsäkring. Lagarna syftade till skapa socialtatt ett
skyddsnät för den framväxande arbetarklassen och till motviktutgöraatt en

socialistisk propaganda. Utbyggnaden de sociala har lett tillmot systemenav
Tyskland högt utvecklad välfärdsstat. Traditionenäratt styrkanu en ger

ocksåmedför tröghet, motverkar förändringar.systemet men en som
En grundläggande Sverigeskillnad jämfört med de socialaär att syste-
i Tyskland utgångspunktsin i familjen och inte i individen. Barn ochtarmen
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föräldrar biståömsesidigt dåskyldiga varandra. Först familjensär stödatt
inte träderräcker det allmänna Socialhjälptill. betalas tillutsom en person

återkrävas frånkan exempelvis föräldrar förhållan-eller mottagarenav om
dena för den förbättras.senare

utgångspunktenFamiljen fortfarandeär i skattelagstiftningen. Därför
kan marginaleffekten bli hemmafru börjarnär arbeta. Ibland tilldetärstor en

så lönenivånoch med beroendeär den anställde ensamförsörjatt ärav om are.
Socialförsäkringama verkliga försäkringssystem förmånemaär där i
utsträckning bestäms avgifter. Dessa sini beroende inkomststor är turav av

Deteller avtal. finns ingen folkpension. Alla pensionsförrnånergenerell
baseras inbetalda avgifter. Den grundläggande principen pensionär äratt
uppskjuten lön. Den allmänna grundpensionen dem inteanses gynna som

ålderdombekymrat sig år.sin under tidigareom
Ca 90 befolkningen obligatoriskt eller frivilligtär försäkradeprocent av

ide offentligt greglerade kassorna. Ca fjärdedel har privat försäkringen en
komplement eller enda försäkring. Utan sjukvårdsförsäkringen stårsom som

0,4 befolkningen. Dessa skyddas dockprocent socialhjälpen.ytterstav av
Ca 350 år000 65 i Tysklandöver kontinuerligtär beroendepersoner av

socialhjälp, regleradär och behovsprövad. tvåsträngt Det knapptärsom
åldersgruppen.samtliga Omkringi 300 000procent dessa kvinnor.ärav av

18 de socialhjälpsberoende kvinnorna och 9procent männenav procent av
saknar pension.

Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och och mellanmän arbetare och
tjänstemän i Tyskland. Detär finns betydande välstån-fattigdomstora ien
det. Mycket talar för fattigdomen i Tyskland behåller nuvarandeatt propor-
tioner eller beroende invandringväxer och bostadsbrist. Progressiviteten
i skattesystemet utjämnandeharviss effekt. Den utmärkande egenskapenmest
i skattesystemet förefaller dock den starkt uttalade prioriteringenvara av
familj och äktenskap. Avgifterna till socialförsäkringssystemen rättvisa iär
den meningen de bestäms förmånerinkomsten deatt eller försäkringenav av

Det förtak avgifterna finns i exempelvis sjukförsäkringenger. som gynnar
dock högre inkornsttagare.

Ålderspension
För pension måstei Tysklandatt betala pensionsavgift, dvs. haegen man
inkomst. Det finns undantag pensionsårdär tjänas inkan sätt.annat
Exempelvis uppfostran pensionsårbarn bam.ettger av per

Änke- eller änklingspension utgår bortgångnesmed 60 denprocent av
pension.
Någon grund- eller folkpension finns Pensionsförsäkringamainte.
finansieras arbetsgivare och frånarbetstagare med bidragav staten.
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åravgifter. Den arbetat i 40 ochPensionen beroende inbetaldaär somav
får 70belopptiden genomsnittsinkomsthela haft motut ett som svarar

avgårFrån 6,1nettoinkomsten. detta beloppdenprocent senasteav
i sjukförsäloingsavgift.procent

år.Pensionsåldem möjligheter tidigare65 Det finns flera tilli principär
år.35 tillgodoräkningsbarapensionering. För full pension krävs

utgå sitt yrke ellerFörtidspension den äroförmögenkan till utövaattsom
år5 tillgodoräkningsbara för pension.arbetsoförrnögen. Här räckerär

år utgåålderspension från varit arbetslös60 till denFörtida kan som
månadernaår till kvinnor,18minst under de samtett senaste som

bådauppnådda år. 1540 I fallenförvärvsarbetat minst 10 efter krävs
år. kvinnorna 80tillgodoräkningsbara Inom denna utgör procent.grupp

Omsorg äldreom
Även ömsesidig skyldighet för barn ochfamiljeprincipen medhär gäller

biståföräldrar varandra.att
Socialtjänsten fria socialauppdrag de s.k.sköts kommunernas av

organisationerna anknytning till bl.a. kyrkorna och arbetarrörelsen.harsom
organi-För drivs de fria socialaäldre finns möjlighet till hemtjänst som av

Äldreockså ålderdomshem sjukhem.sationerna. Dessa driver ochbl.a. som
ålderdomshem.fåhjälp Kostnadernabehöver omfattande kan platsmer

ålderdomshemmen alltid betydligt högre normaldock höga änär en-
äldrepension med stigande hjälpbehov. 70 deoch ökar procent av-

ålderdomshem får då behållaSjälva de 120 DEMberoende socialhjälp.är av
månad fickpengar.iper
Frågan handikappade, iäldre och behovhur ärsom avom omsorgen om

vård, skall ordnas i framtiden till de debattämnena i dagenshör största
Tyskland. tidigare, eftersom fler kvinnorFamiljen fungerar inte alltsom

vård.förvärvsarbetar. Dessutom antalet äldre behöverväxer som
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