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Äldreprogram pågåttförstaEuropeiska äldreåret avslutade EU:sDet som
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från och med denbemyndigande förordnadesMed stöd regeringensav

förbundsordföranden i Sverigeskommitténs ordförandejanuari 19931 som
detta slutbetänk-arbetet medPensionärsförbund Nils Carlshamre. UnderSPF

ledamöter: för-haft följande sammansättninghar kommittén i övrigtande av
departementsrådetKommunförbundet Ylva Behr,i Svenskabundssekreteraren

departementsrådet i Socialdepartementeti Civildepartementet Bryntesson,Lars
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departements-december 1992förordnades denkommitténs sekreterare 1Som

Orkan.Socialdepartementet Mingasekreteraren i
redovisasden första delentvå delar.slutbetänkande består IFöreliggande av

Äldre-med Europeiskaarbetetuppläggningen och resultateti sammandrag av
ocksånivå. denna deleuropeisk nationellsåväl Iåret 1993 på presenterassom

bedömningar.kommitténs samlade



Äldreåretbetänkandets andra del utförligare redovisningI iges en av
Sverige med fokus huvudtemat Solidaritet mellan generationerna, bland

med stöd intervjumaterial. Journalisten Charlotte Säfströmstörreannat ettav
har uppdrag kommittén för intervjuernapå och skrivit översiktsvaratav en av
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AndréassonMargareta svarat.
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Inledning

"Det europeiska året för äldre och för solidaritet mellan generationerna" är en
mycket vid formulering. Den för vilka studier och aktiviteterutrymmeger som
helst berör de äldres villkor och därtill allt gäller andra generationersom som
i den mån det fråga relationerna till de äldre.är om

Om arbetsfältet detta obegränsat,sätt såär närmast också de samladeär
för genomföra alla länderatt inomnär EU ochprogrammet stora,resurserna

EFTA samordnar sina insatser kring Icke desto mindreett gemensamt tema.
stod det från början klart för den svenska kommittén för Europeiska äldreåret

det i varje enskilt land, särskilt i litet landatt Sverige, nödvändigtett som var
något begränsa fältet och koncentrera krafternaatt till något väl valt deltema.

Redan vid sitt första sammanträde, i januari 1993, beslöt därför kommittén
Äldreåretsamla de svenska insatserna under huvudsakligenatt kring temat

Solidaritet mellan generationerna.

Ett misstag ledde rättsom

Kommitténs motivering för detta temaval uppfattningen generations-attvar
splittringen i Sverige sannolikt gått längre i kanske någotän europeisktannat
land.

ÄldreåretsSenare skulle resultaten alleuropeiska studier inom visaav attram
denna kommitténs uppfattning i viss mån felbedömning. Europabarome-var en

och den parallella svenska undersökningen skulletern visa äldre i Sverige,att
jämte deras jämnåriga i Danmark, minst alla äldre i Europa uppfattade sigav
själva och isolerade.som ensamma

Om endast håller sig till det objektivt mätbara det inget tvivelärman attom
generationerna i Sverige lever längre från varandra i de flesta andra länder.än
Snart hälften alla hushåll i Sverige enpersonshushåll, och mångaärav ensam-
boende just äldre. Och i vårt vidsträcktaär och glest befolkade land blir de
geografiska avstånden människor och generationerna emellan många gånger
med nödvändighet stora.

våra barometrarMen visar alltså entydigt ensamhet i bemärkelsenatt ensam-
boende inte uppfattas ensamhet i negativ mening självständighetutansom som

något mycket positivt.ärsom-
Att allt fler äldre lever märks i alla europeiska länder, markantensamma mer

längre vi kommer och särskilt uttalat i Sverige och Danmark.norrut Men
forskningen visar ensamboende inte betyder övergivenhet och isolering.att
"Närhet på lite avstånd" forskarterrn väl uttryckerär verkligheten som en som
stiger fram enkätmaterialet, och detta gäller inte minst kontakter mellanur
generationerna i Sverige.
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Även sannoliktalltså från börjanäldreårskommitténsvenskaden över-om
försig valet huvudtemai vårt land visadegenerationssplittringenbetonade av

generationerna blevSolidaritet mellanlyckokast. Mottotändååret ettvara
uppskattade och vittden mycketväl symboliseratfältrop,något ett avav

i Sverige.för åretspridda logotypen
det svenska äldreårs-aktiviteterna inomklartfrån börjanEftersom det attvar

detfrivilliga, ideella insatserbygga pådelen måstetill störstaprogrammet var
entusiasmerakunde inspirera ochfinnaalldeles nödvändigt temaatt ett som

blev sådant Ommellan generationernaSolidaritetsådana insatser.till ett tema.
felbedömning, så skulle dennagrunddelvisvaldesdet från början av en

leddemisstagfelbedömning visa sig rätt.ett somvara

Två perspektiv

perspektiv, kortareutvecklas i tvåkomgenerationsgemenskap ettTemat att
och längre.ett

läravarandra,för lära kännaihandlar detFörst mötas nuet, attatt avom
Initia-stödja varandra.hjälpa ochkanfinna vi på mångavarandra och sättatt

Äldreårets till sådanatillfällenhar mångaaktiviteter inomtiv och gettram
i Stockholmväluppmärksammatochkontakter. Störst arrangemangetmest var

pensionärer i tusentalungdomar ochoktober, dåden möt-äldredag 1på FN:s
omväxlandeminstFryshuset iumgicksoch sagtetttes program.

platser landethundratalshar anordnats påoch träffarkontakterLiknande
skala.mestadels i mindreänrunt, om

uppfattats i längrehar ocksågenerationernaSolidaritet mellan ettMen temat
Generations-mellan äldre ochintressegemenskapperspektiv, yngre.ensom
råda kon-det måsteuppfattningendel påtillmotsättningar bygger ettattstor

bitartävlaalla måstegenerationerna,mellankurrensförhållande att avom
kaka.samma

Äldreåret insiktdet framunderdiskussionermånga växte attMen ungaenur
måstetidpunkter i livet.olika Detindivider vid ettoch äldre är varasamma

alla livetsför alla imöjligtdet så braordnaintresse attgemensamt osssom
skeden.

denna insikt fåttäldre" harblivit"GamlaUttryckt i ärsatsen gesomunga
ochblivit spriddtankesådanOch i den månbetänkande.dettatiteln på en

behållningen detviktigastesig denvisakommakan denslagit attrot avvara
Sverige.ieuropeiska äldreåret

för hjälpenTack

tillgickäldreåret 1993Europeiskaunderaktiviteternadeltaga i utInbjudan att
forsk-och landsting,myndigheter, kommunertill statligariktadesmånga. Den

pensionärerblandarbetarorganisationerradoch långningsinstitutioner somen
ungdom.blandlika väl som
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Gensvaret mycket starkt, starkare kommittén förutsätta.vågat Aktivaänvar
har varit myndigheter, små och föreningar, bildade arbets-tunga stora spontant

och enskilda, entusiastiska människor. kataloger aktiviteterDe övergrupper
under året kommittén ställt vittnar idérikedom,stor entu-som samman om
siasm och arbetsvilja.

ÄvenAlla insatser kan betecknas ideella. där myndigheter och kommu-som
framträtt initiativtagare och handlar det insatser långtarrangörerner som om

utanför vad kan betecknas obligatoriska åligganden. Vi har ochmöttsom som
samarbetat med människan i myndigheten.

Till alla detta medverkat till Europeiska året för äldresätt göraattsom
och för solidaritet mellan generationerna 1993 till framgång vill denen

Äldreåretsvenska kommittén för rikta tack.ett varmt

Nils arlshamreC
Ordförande
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Vårt uppdrag och betänkandets1

disposition

ministerråd stod bakom beslutet anordna Europeiska förEU:s året äldre ochatt
Åretför solidaritet mellan generationerna 1993. ingick i och avslutade EU:s

Äldreprogramförsta 1991-1993.
Syftet med Europeiska äldreåret uppmärksamma1993 den socialaattvar

dimensionen Europasamarbetet samtav

belysa äldres positiva bidrag i samhälletde-
stärka solidariteten mellan generationerna-
öka medvetenheten den utmaning för samhället åldrandeom som en-
befolkning innebär.

Med stöd EES-avtalet inbjöds EFTA-ländema och därmed Sverige deltaattav
i arbetet.

svenska regeringen beslutade denDen 26 november 1992 tillsättaatt en
kommitté med uppgift samordna det svenska deltagandet i Europeiska åretatt
för äldre föroch solidaritet mellan generationerna 1993.

Kommittén Kommittén S 1992:12 för Europeiska äldreåretantog namnet
har haft1993. Den nio ledamöter och nio sakkunniga, representeratsom

pensionärs- och frivilligorganisationer, fackliga organisationer, äldreforskningen,
ungdomsverksamheten, äldrevården, Svenska Kommunförbundet, Landstingsför-
bundet, Socialstyrelsen, Boverket, Socialdepartementet och Civildepartementet.

Vårt uppdrag1.1

regeringens direktiv Dir. till kommittén fastslås inledningsvisI 1992:102 att
det samhället har huvudansvaret för äldreomsorgen i Sverige,är attsom men

anhöriga, andra närstående bidrar betydandeoch med insatser. Detäven vänner
allmänna bör också i ökad utsträckning stödja dessa frivilliga insatser liksom det
arbete utförs frivilliga organisationer.som av

direktivenAv framgår också följande bör beaktas kommittén:att av

åldrande befolkning"En innebär utmaningar för samhälle intestora ett som
längre offentligt finansieradekan bygga den underut omsorgen som
tidigare decennier. Sverige behöver liksom ländermånga i Västeuropa

solidaritetenutveckla mellan generationerna bl.a. stöd ömsesidigagenom
och frivilliga insatser också belysa och minska denattgenommen
mytbildning förekommer mellan olika i samhället.som grupper
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Utgångspunkten för Sveriges deltagande i Europeiska äldreåret bör vara
situationolika uppmärksamma äldre i samhället ochpå sättatt personers

solidaritet, ökade kunskaper utbyte mellanspeciellt betona vikten samtav
olika generationer.

äldre har vunnithar utvecklat modell förSverige ettomsorger om somen
världen.anseende både i och andra delarmycket Europa Ettgott av

Sverige ytterligare värdefulladeltagande i Europeiska äldreåret kan ge
och bidra till ömsesidigt utbyte erfarenheterinternationella kontakter av

inkluderar i grad denåldrande europeisk befolkning. högrörande Dettaen
med invandrarbakgrund."äldreallt större gruppen

Äldreåretsynpunkter hur kan uppmärksam-direktiven ocksåI närmareges
mas:

"Äldreåret situation belysasolika manifesteras och äldreskan på sätt t.ex.
fototävlingar, litterära bidrag,medverkan från media, tecknings- ochgenom

syftar till ökat utbyte mellan generationer-konferenser, frivilliginsatser som
uppgift föra fram befintliga projekt hosKommitténs bör attvarana m.m.

landsting m.fl. kan falla inomorganisationer, kommuner, som anses ramen
Äldreåret initiera manifestationer riksplanet."för samt

frånkonstatera kommitténs uppdrag skiljer sigSammanfattningsvis kan att
har här lagts planering,traditionellt kommittéarbete. Tyngdpunkten påett mer

genomförande aktiviteter har karaktär kampanjsamordning och av som mer av
åtföljande förslag till åtgärder.utredning medän en

emellertid ändå de frågor Europeiskadirektiv innebärRegeringens att som
förtydligadevidare perspektiv. Kommitténaktualiserar måste iäldreåret ettses

konstatera medhandlingsplan arbeteti sin 1993-01-20detta att attgenom
denled i långsiktig verksamhet.Europeiska också Iåret 1993 är ett en mer

slog fast följande:nationella handlingsplanen

genomförs under ska ocksåoch manifestationer åretaktiviteter"De som
frivilliga, offentliga, privataoch inspiration tillbilda upptakt för, idéerge

efternationell nivå i sökandetlokal, regionalm.fl. aktörer såväl som --
vidareutveckla välfärdensamverkansformer förarbetssätt och attvägar,nya

solidariteten mellan generationerna."för stärkaför äldre och att

dispositionBetänkandets1.2

följandeslutbetänkande påvårtVi har disponerat sätt.
två delar:Betänkandet består av

mellanför solidaritetför äldre och"Europeiska åretden första delenI
samlade bedömningar"resultat ochuppläggning,1993generationerna ges en-

viktigasteuppdrag, devi fullgjort vårtsammandrag hurredovisning i av
samlade, be-nationell nivå vårarespektiveeuropeiskresultaten samt

dömningar.
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andra delenI den "Om solidaritet mellan Sverige erfaren-generationerna i -
idéer och debatt" bl.a.heter, med stöd intervjumaterial ochstörreettges, av en

Äldreåretenkätundersökning, utförligare beskrivning och uppföljning ien av
Sverige med fokus på huvudtemat Solidaritet mellan generationerna.

Del l

kapitel detta kapitel redovisas regeringens direktiv till kommitténI l för
Europeiska äldreåret dvs. uppdrag och1993, vårt hur vi lagt vårt slut-upp
betänkande.

kapitelI 2 det Europeiska äldreåret i sitt europeiska sammanhang.sätter
Benämningen använder i detta förEU betänkande både ochEG EU. Här
beskriver vi bl.a. arbetsformema för den social dimensionen inom EU och
mellan och förEFTA tydliggöra vilken plats detEU. Detta Europeiskaatt
äldreåret i dethar reguljära europeiska samarbetet inom äldreområdet. Vimer
redovisar också hur arbetet med året organiserats. Kapitlet avslutas med
preliminära resultat utvärdering året med planernaEU:s för detsamtav av
fortsatta samarbetet på europeisk nivå.

kapitel redogör vi förI 3 det svenska genomförandet Europeiska äldreåret;av
arbetets uppläggning, genomförande och resultat, kommitténs funktion,
samarbetet med organisationer, kommuner, myndigheter m.fl.. vi ocksåHär ger

bild och aktivitetemas spridning landet.övergensvareten av
kapitelI 4 avslutande diskussion framför allt sikte påpresenteras taren som
fortsatt samarbete inom äldreområdet europeisk nivå; vilka sakfrågorett som

bör uppmärksammas, vilka arbetsformer kan ändamålsenliga etc.som vara
Kapitlet avslutas med bedömningarvåra hur vi i Sverige kan beakta de kravav
och förväntningar följer intensifierat europeiskt och internationelltettsom av
samarbete inom äldreområdet.

Del 2

betänkandets andra del "Om solidaritet mellanI Sverigegenerationerna i -
erfarenheter, idéer och debatt" detaljerad beskrivning ochges en mer upp-
följning det svenska genomförandet det Europeiska äldreåret 1993.av av

del vänder sig till bredare läsekrets. Syftet bl.a. förmedlaDenna är atten
idéer, erfarenheter och debattinlägg kan inspirera till initiativ rörsom nya som
äldres situation i allmänhet och solidariteten mellan generationerna i synnerhet.

Del inleds med översikt nationella och lokala aktiviteter2 Aen av som
genomförts under året. Därefter resultatet den enkätundersökningpresenteras av

vi genomförde bland lokala samordnare och kontaktpersoner i decembersom
några representativa fördjupningsexempel,1993. I fem kommuner från tillnorr

söder får vi via personligaB, gruppintervjuer del erfarenheter ochta av
synpunkter från människor föreningsaktiva, kommunanställda, enskilda m.fl.-

själva medverkat i aktiviteter under året.som-
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sakkunnigakommittéledamöter och påmedserie intervjuerDärefter följer en
vinkla dettagenerationerna B. GenomSolidaritet mellanhuvudtemat temaatt

och tips åtgärdermöjligavill vi peka påutgångspunkter,olika vägarfrån ge om
mellan generationernasolidaritetenstärkaför ytterligareatt .sina synpunkter dettaville utvecklasakkunnigaochAlla ledamöter som

åsikter ochsjälva för sinaintervjuserien. och stårdelta i Varinbjöds atttema en
helhet.kommitténsåledes interepresenterar som

kommittén genomförtuppdraghar påCharlotte SäfströmJournalisten av
aktiviteterna.skrivit översiktenochintervjuerna av

Gammalberättelserpersonligamed serieavslutasBetänkandets tematen
Senioren.till radioprogrammetmänniskor skickat inenskildaoch C,Ung som

Europeiskamed anledningsidaprogramledningensfrånInitiativet togs av
Äldreåretsdvs.den oktober,sändes fredagen 1Programinslaget näräldreåret.

invigdes.aktivitetsveckanationella
Ödman, sammanställtkommitténuppdragRadio, harSverigesMaj av

berättelserna.
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Europeiska året för äldre och for
solidaritet mellan generationerna

samarbetet på europeisk1993 -

nivå

Europeiska för äldre och for solidaritet mellan generationernaåret 1993Det
samstämmigt omdöme från alla inblandadeblev succé Det ett parteren var

inom och dess tolv medlemsländer, året summerades i BrysselEU 7-8när
l993.december
slutbetyg får det svenska genomförandet det EuropeiskaEtt ävengott av

äldreåret dess huvudtema1993 med Solidaritet mellan generationerna; gensvaret
i vårt land alla förväntningar. i princip ingen tid förDettaöversteg trots att gavs
planering och förberedelser varken centralt eller lokalt. arbetet påbörjadesNärM

redan faktum.året ettvar
Tusentals aktiviteter har i EU-länderna, huvuddelen fältetägt uterum av

och för engagerade äldre och andra deltagare i alla åldrar. EFTA-landetI
genomfördesSverige hundratals aktiviteter.

dags resultatet.Det är attnu summera
Inledningsvis bör de allra viktigaste resultaten Europeiskanämnas:ett av

äldreåret får fortsättning siktet inställt1993 på europeisktär ett nytten -
äldreprogram med Under kommer EFTA-ländema delta i1995. 1994start att

Äldreprogramplaneringen med stöd EES-avtalet.EU:sav nya av

årVarfor Europeiskt2.1 ett

ministerråd bakom beslutet anordna det Europeiska för äldrestod åretEU:s att
Åretoch för solidaritet mellan generationerna ingick i och avslutade1993. EU:s

Äldreprogramförsta 1991-1993.
Europeiskt för särskilt i sig ingetAtt EU år ärett ett tema nytt;arrangerar

exempelvis ägnades arbetsmiljöfrågor. arbetssätt1992 Det EUär ett som
använder sig bl.a. i arbetet för den sociala dimensionen.av,

Äldreprogrammet ÄldreåretEtt uttalat syfte med det första och har också varit
uppmärksamma den sociala dimensionen Europasamarbetet.att av

Benämningen används i detta betänkande för både ochEU EG EU
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varitEuropeiska 1993 har dessutomSyftet med året att

samhälletpositiva bidrag ide äldresbelysa-
mellan generationernasolidaritetenstärka-

åldrandeutmaning för samhälletdenöka medvetenheten som enom-
innebär.befolkning

dimensionensociala2.2 Den

förEuropeiska året för äldre ochvilken plats detpå hurliteLåt nämnareoss se
reguljära arbetet inomhar i det EUgenerationerna 1993mellansolidaritet mer

sociala dimensionen.för den
arbetsmarknadspolitiken, med tiden harfråndimension utgårsocialaEU:s men

handlar socialallt fler områdenkommit omfattaEU:s att omsomengagemang
medfrågortrygghet. Hit hör barnomsorg,välfärd och rörsom personer

narkotikapolitik äldrefrågor.ochfunktionshinder, alkohol- samt
densociala dimensionen 1989arbetet för denavgörande i närEtt togssteg

kommissionen i Brysselbasis den harinom Påstadgan kom EU.sociala av
Äldre den sociala stadganomfattas bådehandlingsprogram.socialtantagit ett av

handlingsprogrammet.socialaoch det
främst handlatför den sociala dimensioneninomHittills har arbetet omramen

rekommendationer förochform handlingsprogramriktlinjer iatt avge
bindandeområden finnsEndast fåinom på någramedlemsstaterna EU.

direktiv.ochförordningar
ochinstitutioner,mellan länder,kan samarbetethandlingsprogramI experter

jämställdhet,frågorsociala frågor ochengagerade i rörär sompersoner som
erfarenhetsutbyteninformations- ochskapande nätverk,stimuleras avgenom

funktionshindrade II,för HELIOShandlingsprogramexempelvisharEUm.m.
och för äldre.för jämställdhet

EES-avtaletframhålls isamarbete medEFTA-ländernas EUgällerdetNär
EES-avtalet harsociala dimensionen. Genomutveckla denviktensärskilt attav

sociala stadga.tillanslutit sig EU:sEFTA-ländemaockså
Äldreprogrammethandlingsprogrammenövriga nämndaskillnad från deTill är

i EES-avtalet avser 1994.finns inskrivetendahittills det som
utgångspunkter förviktigaoch har gällt,Sammanfattningsvis gäller, som

ÄldreåretÄldreprogrammet följande:ochinomEFTA/EU-samarbetet

lagstiftning ellerharmoniseravarit frågaoch har inte,inte,a Det attär om
Tyngd-nationell nivå.äldrefrågorna ligger påförregelsystem. Ansvaret

kunskap, erfarenheterförmedling och utbyteiställetligger påpunkten av
och information.

gäller, dvs.subsidiaritetsprincipenden s.k.med andra ordDet är som
möjliga nivå.lägstabeslut ska fattas
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b EES-avtalet, trädde i kraftDet den januari bildar1 1994, denär som som
legala grunden för EFTA/EU- samarbetet. Ikraftträdandet försenades under

ändå1993, det tack EES-avtalet EFTA-länderna i julimen var vare som
Äldreprograminbjöds delta i arbetet1992 med och medEU:s Euro-att

peiska äldreåret till årsskiftet 1993/941993. Fram deltog EFTA-länderna
observatörer.som

Under deltar EFTA-sidan fullvärdiga1994 medlemmar, medsom
undantag för beslut fördelning finansiella medel. Under åretrörsom av

Äldreprogrammetkommer EFTA-länderna delta i planeringen detatt av nya
med 1995.start

för äldre inom fram2.3 Intresset EU växer

Under 1980-talet intresset för äldreproblematiken fram inom RedanEU.växte
Europaparlamentet resolution i frågan.1982 ocksåDet Europa-antog en var

parlamentet först väckte förslaget Europeiskt äldreår; det skeddeettsom om
1986.

i takt med befolkningFrågan mognade åldrande och den samhällsekono-en
miskt alltmer besvärande situationen för medlemsländerna:

november beslutade ministerrådDen 26 1990 EU:s treårigt handlings-ettom
för äldre. Samtidigt principbeslut inom förtogs ett attprogram ramen-

Ãldreprogrammet utlysa1991-1993 1993 till Europeiska året för äldre och för-
solidaritet mellan generationerna.

juni återkom ministerrådDen 24 1992 EU:s med beslut närmareett som angav
förutsättningarna för genomförandet det Europeiska för äldre föråret ochav
solidaritet mellan generationerna 1993.

Äldreprogrammet, Äldreåret,för treårigaBudgeten det inklusive har uppgått
till miljoner miljoner13 ECU, 115 kronor.ca

Vikten äldrefrågan kopplad till frågan solidaritet mellanattav se om
generationerna, har betonats och olika konkreta uttryck i det europeiskagetts
arbetet. Sverige blev också Solidaritet mellan generationerna det uttaladeI
huvudtemat för året.

Äldreåret på nivåeuropeisk arbetsformer2.4 m.m.-
Äldre-Bryssel har för förstaKommissionen i samordningen detansvarat av

och därmed Europeiska året för äldre och för solidaritetävenprogrammet av
mellan generationerna 1993.

Samarbetet mellan de tolv medlemsländerna och kommissionen har skötts
s.k. rådgivande kommitté. den fanns tvåI representantergenom en per

från kommissionen.medlemsland och tjänstemän
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Rådgivande kommittén -länken mellan kommissionen och medlemsländerna
tillsattes direkt uppdrag ministerråd. samordnandepå EU:s Dess roll ochav-

förslag i strategiska frågor programarbetets inriktning har tillmättsetc, storsom
betydelse.

Inför arbetet med året tillsattes i varje EU-land nationella kommittér för att
samordna arbetet; också det enligt ministerrådets beslut.

ÄldreprogrammetRedan i början arbetet med bildades1991-1993 ävenav en
Liason den oktober fattade kommissionens.k. Group; 17 1991 beslutet tillatt

programarbetet knyta samverkansgrupp europeiska och internationellaen av
frivilligorganisationer inom äldreområdet. ingår EurolinkI EURAG,gruppen

och korn medFIAPA EPSO 1993.Age, FERPA samt som
juli inbjöds EFTA-Iändema kommissionen med stödDen 15 1992 attav av-

Åretidet då aktuella EES-avtalet delta arbetet med Europeiska 1993.-
avvaktan EES-avtalet skulle träda i kraft deltog framgåttpå EFTA-I att som

ländema, och därmed också Sverige, observatörer vid medmötensom
realiteten kom denna nivå samarbetet gälla underrådgivande kommittén. påI att

Äldreårethela det praktiska genomförandet 1993.av

Kunskapssammanställningar

bildades Observatoriet eller observationsgruppenbörjan 1991 EUI ettav som
Äldreprogrammet.led i arbetet med uppgift analysera effekternaDess att avvar

social och ekonomisk politik riktar sig till äldre. skulle belysaDe närmaresom
fyra huvudfrågor:

levnadsstandard och livsmönster
anställning och arbetsmarknad
hälsa och social service
hur äldre integreras socialt.

Äldreåret i Bryssel januari presenteradesVid invigningen 1993 rapportav en
fjärde frågan underde första frågorna. den vårenEn väntastre rapportom om

1994.
vetenskapligaObservationsgruppen består nätverk tolvett experter,av enav

hjälp nationellamedlemsland. byggs medfrån varje Gruppens rapporter upp av
rapporter.

Äldreprogrami och iObservatoriet har spelat viktig roll EU:sEU en
Äldreåret. kunskapskällor-de viktigaste europeiskaförstaDess ärrapport en av

inom äldreområdet.na
förväl etablerad inom i arbetetarbetsforrnen, observationsgrupp, EUSjälva är

dimensionen.den sociala
spelateuropeisk kunskapskälla inom äldreområdet, ocksåviktigEn somannan

Europeiska äldreåret, den s.k.roll i arbetet med det Europa-viktig ären
Även tillbaka,attityder. den sedan 20 åråldrande ochbarometem är, enom

kommissionen.etablerad arbetsform för
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Båda dessa återges med detaljerade sammandrag i vårt delbetänkanderapporter
braBorta hemma bäst Faktabok äldre i Europa 1993:111.men om
ObservatorietEU kommer, i form, med sannolikhetän största attom ny

fortsätta sitt arbete under 1994. Dess samlade resultat bildar viktigt underlagett
Äldreprogrammet,för inriktning och utformning det ska förberedasav nya som

under och1994 med tänkt 1995. Kanske kommer ObservatorietEUstart att
kunna utvecklas till slags kunskapscentrum inom äldreområdet på europeiskett
nivå

Nätverken

Äldreprogrammetdet förstaI ingick skapa nätverk utvecklings-även att av
projekt inom de tolv medlemsländerna också det enligt ministerrådets beslut-
med syftet stimulera utbyte information, idéer och praktiska erfarenheter.att av

Det kom bli nätverk. tillFram 1993 pågick förberedelserna för de tvåatt tre
första Vård och boende stimulerar de äldres självständighet ochett om som-

samhälletintegration Användningeni äldres ochsamt ett om av resurser
erfarenheter.

januariI startade de förstatvå nätverken. Sammanlagt det sig 36rör om
projekt- nitton i det första och sjutton deti andra. Kommissionen har beviljat
bidrag till varje projekt för och framtagning/översättning informations-resor av
material.

Under har1993 förberedelser för tredje nätverk pågått. Huvudtemat förett
detta Solidaritet mellan med inriktningär på utbildning,generationerna,
handledning och rådgivning äldre förav yngre m.m.

Detta nätverk startade först i oktober skiljer1993. sig något från deDet två
första, bl.a. består det nystartade projekt ca 30-tal också kunnat fåav som
bidrag till själva genomförandet utvecklingsarbetet.av

Särskilt detta tredje nätverk Solidaritetstemat, har under det gångna året
ofta betydelsefull källa till erfarenheter införnämnts eventuelltett nyttsom en
Äldreprogram.

Utvärderingen

uppdragPå Kommissionen i Bryssel pågår sedan september 1993 ut-av en
Äldreprogrammetvärdering det första och med särskild tonvikt Europe-av

iska året 1993.
förberedandeEn utvärderingsrapport presenterades vid avslutningskonferensen

i Bryssel december7-8 1993. slutliga utvärderingenDen beräknas klar ivara
februari/mars 1994.

ÄldreåretpreliminäraDe resultaten visar bl.a. blivit succé. Meratt en
förfinade slutsatser kommer bl.a med stöd de nationella utvärderingarsenare, av

pågår för fullt i medlemsländer.EU:ssom nu
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EU-ländernas medverkan,baraförberedande utvärderingenden sägsrörI som,
att:

Ãldreåret från gräsrötterna."fåttredan klartstår"Det enormtettatt gensvarnu
mindre organisationer. Mångafolkrörelser ochfrånhar flödatIdéer

opinion för sin sak.möjlighet bildaharpensionärsorganisationer attgetts

kommissionenMånga fick stödaktiviteter av

projekten i EU-länderna,flera de lokalainblandad idirektKommissionen avvar
ansökningargranskamellanhänderfungeratmedlemsländernadär attgenomsom

stöd frånaktiviteter beviljadeshundrarekommendationer. Fyramedoch komma
till september 1993.fram 1kommissionen

grad olikatill i högresyftade ocksåäldreåretEuropeiska att engagera
föra medborgareska EU:spågåendei den närmaregenerationer process som
viktigt reda hur mångadetutvärderamaDärförvarandra. är att taattanser

Äldreårets verkligen lyckades nåaktiviteter ochdeltog i om mansom
alla åldrar.människor i

genomförtsdetkan ändå konstaterautvärderingenförberedandeDen att en
studier, produktionkonferenser,seminarier,mängd aktiviteter;överväldigande

och Videofilmer.pamfletterbulletiner,i formmaterial rapporter,avav
bidragitkonferenser har denviktigadeltagit i flerakommissionenGenom att

konstateras vidare.socialpolitiska kartan,denplaceratill EUatt
"Policyn inom det socialaför studienansvaradeObservatoriet, bl.a.EU som

Observatorietsutvärderingen: "EUfår lovord iområdet",ekonomiskaoch
det har utvecklatsbidragit tillväsentligtaktiviteter haroch ettattrapporter

också lett tilläldrepolitiken." harDettaeuropeisktövergripande attsynsätt
finnshar ökat.i Nuutvecklingen Europaintresse förmedlemsländernas runt om

statistik, vilketjämförandebra ochklart behov tyvärrdet ett anses vara enav
bristvara.

Äldreprogram 19952.5 Nytt
för-december 1993i Bryssel 7-8avslutadesäldreåretEuropeiskaNär var

fortsättningbli någonSkulle dethöga.väntningarna

ministerrådEU:sPrincipdeklaration av
ministerrådfortsättning. EU:sviktenframhöllsberördaallaFrån parter enav

med markeringmålsättningsdokumentprincipdeklarationpresenterade etten --
hörde:DitEU-medborgare.för äldreintresseområdenangelägnasärskiltav
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rimlig inkomstnivå och levnadsstandard
flexibel bostadspolitik med god tillgänglighet och tillgång till kommunikatio-
ner
god service, och vårdomsorg
arbete för äldre och förberedelser inför pensioneringen.

Rapport till Europaparlamentet

Europaparlamentets presenterade viktigarepresentant slutsatser året. Tillav
särskilt angelägna frågor hörde åtgärder för äldre inom följande områden:

inkomst och pensioner
självständigt liv och förebyggande insatser
arbete attityder till äldre arbetskraftsamt
integration och delaktighet åtgärder alla former åldersdiskrimine-samt mot av
rmg.

Tal kommissionären Flynnav

Slutligen kommissionären Padraig Flynntog till orda. Han konstaterade att
"frågor äldre och solidaritetrör mellan generationerna definitivt fåttsom nu en
plats på den politiska dagordningen". Han annonserade också han redanatt gett
tjänstemännen i kommissionen i uppdrag börja skissa förslag tillatt ett ett

europeiskt handlingsprogram förnytt äldre.
programmet,Det förväntas 1995, ska inte bara handlastartanya som om

kunskaps- och informationsspridning opinionsbildning. Siktetsamt är ävennu
inställt åtgärder direkt syftar till åstadkomma reella förbättringarattsom mer
för de äldres situation.

Kommissionären Flynn Äldre-meddelade också arbetet med detatt nya
ska utvidgas till innefattaprogrammet även EFTA-ländernaatt med stöd av

EES-avtalet. Han ansåg vidare det borde inriktasatt påprogrammmetnya
särskilt angelägna frågor och målgrupper, som:

äldre vårdbehövande-
aktiva pensionärer-
äldre arbetare-
förebyggande insatser.-

Här återges Padraig Flynns tal i sin helhet:

Europeiska äldreåret modell för samarbeteen-
"Sällan har initiativ Europeisk nivå lett till såett starkt på såett gensvar

Äldreåret.kort tid knapptDet 11 månaderär sedan jag sjösatte det Euro-som
peiska äldreåret med uppmaningen till människor och organisationer slutaatt

vid förvår sida innehåll deras nivå och derasatt ett iupp sättge - -vår bygga Solidaritetsträvan mellan generationerna.att
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frånpå,eller hoppatsföreställtnågonsinviblevGensvaret större än oss
deNi har hörtorganisationer.ochregeringargammal, frånsåväl somung

ochtjänstemänledda inteaktiviteterTusentalsresultaten:preliminära av
berörda.direktmänniskor ärutanexperter, somav

och inteEuropeiskt århaville jagkommissionen ettfrånansvarig ettSom
allatacklyckadesVi ut-år. antogkommissionensEuropeiska somvare

sinipraktik sitttillförvandlade teori sätt,idéer, egetmedkommaningen,
medlemsstaternasmedsamarbetetutmärktadetomgivning. Utan rege-egen

skullesamordnare,ochkommittéernationellavia sinaarbetatringar, som
dettaförmycket tacksamuppnås. Jagha kunnatdetta ärlitemycket av

områdenför andramodellanvändaskantyckervilket jagsamarbete, som en
praktiskt.tillsammansarbetabehöverdär rent

mellanrelationernaochäldrefråganåret harEuropeiskaDet satt gene-om
ignoreras.inte kandagordningenpolitiska sättden ettrationerna som
generatio-mellan"solidaritetför med sigutvecklingendemografiska attDen

de komman-sociala frågornadelångt bortombetydelsefåkommernerna" att
haskaföreskriver EUvilketMaastricht-avtalet,i atterkännsde åren. Detta

tänkerbefolkningsfrågor. Detgällerdetövervakande rollsärskilt nären
mellansolidaritetförfulltanvändakommissionen garantera attattut gene-

efterlångtdagordningenpolitiskapunkt denviktigförblirrationerna en
1993.

Europaframtidaha detvillsamhälle islags viVilket

betalamyckethandlaråldrandet än attvi lärtharUnder 1993 att meromoss
vilkenhandlaroch Detvårdäldre fårtillochpensioner omatt omsorg.se

samhälle därvisas iderespektvilkensamhället, etthar iäldreplats de
alla,förrika,eller deäldre, deför debara utanviktigt interespekt är unga,

olika roller.spelarviäven om
grund förtillliggergrundläggande frågan,dentillför migDetta som

framtidai detvill vi hasamhälleslags"Vilketäldre:diskussionen om
Europa"

fråga.diskussionsunderlag i dennabok",jag "grönNyligen ettut engav
ochpensionerhandlaräldrepolitik änsäkertLika omsorg,att meromsom

"samhälle"finnsdetVivälfärd. ettsocialpolitik vet attänhandlar merom
våramänniska ö". Enindivider. "Ingen ärdet finnspå avsätt ensomsamma

utvecklapliktlikväl detsamhälle, är attvårtutvecklaplikter är enatt som
synligtharavslutasEuropeiska året ettgettindividerna. Det ossnusom

gamla harochUngaolikamångaförståelse sätt.ömsesidigexempel
dedettabevis påvarandra också. Ett ärbehöverdebehovolika mermen- inätverkolikamed i de startatsfinnsutvecklingsprojekt70 somän som

ochsynpunkterframEuropeiska året. Jagdet emotmedsamband eraser
ha ivillsamhälle nislagsvilketochgrönbokenutifrånförslag om-

framtidens Europa.
"vitbok"ijagkommerDärefter atti slutetgårRemisstiden enut mars.av

nivå.europeiskpåsociala framsteguppnåförförslagkonkretafram attlägga
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/fldreprogram1993 avjj/rningsramp för nyttsom

Hittills har jag avhållit Ãldreåretmig från åtaganden förgöra huratt ska
följas ÅretvilleJag först resultaten. allt, förstaupp. trots trevandeettse var,

EU i något där vi tidigaresteg tradition inte varit aktiva.av av
särskiltJag imponeradär från våra samarbetspartners,gensvaret särskiltav

folkrörelsema och de icke-statliga organisationerna, under hela året klartsom
signalerat det Europeiska året skulle bli börjanatt och inte slutet på intresset
för äldrefrågor Europeisk nivå.

Idag har också den sista pusselbiten fallit plats den starka dekla-genom
ration gjorts medlemsländernas regeringar och europaparlamentetssom av
starka uppbackning för ytterligare åtgärder.

Som ledamot i kommissionen och ansvarig för socialpolitiska frågor, detär
min innerliga förhoppning och avsikt, 1993 ska fungera avfyr-att som
ningsramp för fortsatt europeisktett syftar till förbättraattprogram som
situationen för äldre hela unionen,över och för EFTA-ländema, deltarsom
via EES-avtalet. harJag redan instruerat mina tjänstemän börja för-att
beredelserna för ett nytt program.

Målområden på europeisk nivå

Men måste realistiska. Programmet begränsar sig till åtgärdervara som
inte lagstiftandeär Vi ska inte försöka nå detnatur. omöjliga. Låtav oss

koncentrera på det möjliga. Om vi koncentrerar vårasnarare föross resurser,
nå framgång några fåatt utvalda målområden, så kan vi värdefulltettge

bidrag på europeisk nivå.
Vilka ska dessa målområden vara Jag vårt framtida börattanser program

innehålla mål för och frågor varje viktig delgrupprör den äldresom av
befolkningen.

För det första, äldre beroende: åldrandeär En befolkning kommersom
oundvikligen leda till märkbar ökningatt antalet äldre behöveren av som
vård. Det oroande framtidsbild.är Oron hos somliga handlaren mest om
kostnader och fmansering, för andra handlar det kvaliteten på den vårdom

kommer finnas tillgänglig för äldre i framtiden.att Jag dettasom ärattanser
viktiga frågor ska i vårt nästkommandetassom upp program.

detFör andra, de aktiva pensionärerna: Den här kategorin den enskiltär
bland Europas äldrestörsta människor. villDessa framförallt inte bli ute-

stängda från Ãldreåretnormalt liv. De människorett villär delta. gjordesom
mycket för rikta blicken på det hopp ochatt den potential den här gruppen
står för.

Projekten i andra och tredje nätverken tillhör de bästa exemplen. Jag tycker
ska fortsätta fördjupaatt samarbetet Europeiskatt nivå det här om-

rådet, kanske rikta blicken frivilligt arbeteatt de aktiva pensio-motgenom av
närema.

Och, sist inte minst, äldre arbetare: Inom det Europeiska årets harmen ram
framhävt den förlust, det gäller effektivitetstora när i vår ekonomi,man och

den personliga orättvisa individen lider resultatär ettsom av, som av gam-



äldre...föråretEuropeiska30

halvani andraförhållande till löntagareföretagsledar-tänkande imalmodigt
vidare-möjligheterfrånoftaMänniskor t.ex.yrkeskarriärer. stängs utesinaav

till födelseåret.hänvisningmedenbartutbildning,
blandenighetråderdetockså visat experterharåret storEuropeiska attDet

jagförändras. Härmåstesituationen atthär trordenpolitikeroch attom
föränd-nödvändigaståndfå tillföreuropeisk nivåmycket attkan göra

ringar.
bilden.iförebyggande medalltid fråganfinnsäldretalarNär omomman

beroende.förtida Häråldrandet, ärinteförebyggande utanDet är ett avav
åldrari allamänniskorblandleverneoch hälsosamthälsafrågan avom

framtidareell delbliborde kunnasyfte ettvikt. Detta programavyttersta en
europeisk nivå.äldre påför

förstafrån dengrundstarkaden ärvtsbyggerVårt somprogramnya
RådgivandeVid sidanEU-nivå.genomförtsaktionerserien avsomav

ochuppskattatmycketblivitarbete treObservatoriet,finnskommittén vars
deomfattar 70nätverkutvecklingsprojekt. än mestDessamednätverk avmer

ochavslutas iinteprojektäldreområdet i Europa,projektenkreativa som
utgång.årsmed 1993

Åldresymbol
praktiskväldigttillbudgetfrågorochfrånflyttarviOm enprogram-oss
mycketihågkommerMångaEuropeiska året: ettdetuppföljning av erav

förarbetarfolkrörelsernanågrafick 1993jagförslagkonkret somavavsom
skulle"äldresymbol"villenivå. DeEuropeiskäldre på att gemensamen

förmånermängdfinnsmedlemsländer. Detallai storintroduceras somen
intemedborgareäldremed dessaHuvudproblemet ärtill äldre. attsigriktar

finns.till deinte kännerenkeltde heltför attförmånema,använder sig attav
och rabat-förmånerigenkännaäldre lättaresymbol skulleMed gemensamen

till dem.direktriktadeärter som
möjlighetervilkaundersöktkommissionenharhalvåret 1993andraUnder

positiv.symbol. Responsen ärsådaninföradet finns att en
skapablivill, kommerni såför 1994 attprojekt attvårt enNästa steg, om

kanäldregenerationbild för vår antasvisuellbeståendesymbol, en-somen
vi,respektensymboliseraförkontinentenhelatusiastiskt att somsomöver

seniormedborgare.för vårahareuropéer,

emotframEuropaEtt att se
EuropaEuropeiska året:detundertillfällehaftharofta sägajag attSom

samhällelivet. Ettdeläldrebliiåldras Att ärbramåste somatt avenvara
under 1993påarbetatharväl. Detlevainte sättväl kanåldrasinte sägas

därmed Europaidealetnåframsteg ettgjortvi harbetyder mot att manatt
länge.levaframkan emot attse

solidaritetoch föräldreförEuropeiska åretvi detavslutardärmedOch
framåt"Genommöjligadet bästa attsättet:generationernamellan se
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Äldrepolitiken2.6 viktig del den europeiskaen av-
socialpolitiken

Låt avslutning på detta kapitel hur arbetetnärmare medoss som se
äldrefrågorna och Europeiska året för äldre och för solidaritet mellan generatio-

kan1993 i europeisktsättas socialpolitisktett sammanhang:nerna
Ett socialpolitiskt handlingsprogram hållernytt förberedas inom EUatt som

framgått Kommissionen i Bryssel publicerade i november 1993 s.k.ovan. en
grönbok. I den diskussionsunderlag skapresenteras ett leda fram tillsom en
vitbok, kommissionen ska under hösten 1994. Då lämnas förslagetutsom ge
till socialpolitiskt handlingsprogram.ett nytt

Syftet med grönboken få till stånd vittomfattandeär debatt.att Synpunkteren
Ävenska lämnas sista 1994. EFTA-ländemasenast får sig, vilketyttramars

också gjordes redan under forberedelsearbetet för grönboken.
Grönboken ställer två huvudfrågor: vilken samhälle önskar i Europasorts

och vilka åtgärder krävs det europeiska planet för skapa det önskadeatt
samhället

avgörandeEn utgångspunkt för framtidaEU:s socialpolitiska handlingsprogram
banden mellan ekonomiskär politik ochatt socialpolitik, både på nationell nivå

och EU-nivå, måste ökadägnas uppmärksamhet och analys.
Den problembild visar tydligt många förändringarpresenteras kommerattsom

bli nödvändiga både nationell nivå ochatt EU-nivå. handlarDet detom
framtida samarbetet rörande sysselsättning, utbildning, jämställdhet, social
utslagning, folkhälsa och rad andra frågor med anknytning till den socialaen
dimensionen. Tonvikten läggs genomgående åtgärder förebyggande artav
och aktiv integration människor på arbetsmarknaden och i samhälletav
istället för ekonomiskt stöd.

Kommissionen betonar samtidigt EU:s grundläggande mål kommeratt att
bestå:

a Ekonomiska och sociala framsteg måste gå hand i hand.
b Avsikten med den europeiska integrationen åstadkomma successivär att en

förbättring den sociala standarden och levnadsstandarden.av

Många de avgörande framtidsfrågorna olika delar äldrepolitiken.rörav av
Dess roll i socialpolitiken markeras också tydligt i grönboken, liksom frågan om
solidaritet mellan generationerna.

Hit hör exempelvis:

demografisk omvandling med starkt ökande andel äldreen-
problemen på arbetsmarknaden; särskilt arbetslöshet bland ungdomar ochstor-
äldre
förändringar i familjestrukturen; konsekvenserna för anhörigvården och-
jämställdheten
massiv ökning efterfrågan och kostnaderna för vård och äldreav omsorg;-

storkonsumentersom
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hur ska förvärvsaktivaför olika slag pensioner; destigande kostnader av-
nödvändiga ekonomiska basenklara denav

äldresocial utslagning; drabbar många-
minst bland äldre kvinnorfattigdom; inte-

nyckelbegrepp i densolidaritet mellan generationernaSocial integration och är
framgår så sammanfaller också mångaåtgärdsarsenal Sommöjliga nämns.som

i grönboken med de frågoravgörande framtidsfrågomade tas somsom uppav
mellanEuropeiska för äldre och för solidaritetresultat åretblivit ett av

generationerna 1993.
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genomförandetsvenska3 Det av
äldreåretEuropeiska 1993

Även fattade principbesluteti november 1990ministerråd redanEU:s omom
mellanfor solidaritetäldre ochförtill Europeiska året1993utlysaatt genera-

klarhet vadbeslutet ijuni 1992och meddet först isåtionema, gavssomvar
dåplaneringen för åretmindreIcke destoorganisationgäller budget, etc. var

kommit olika långt.EU-ländema,enskildai dei full gång ävenredan om man
komarbetet observatörerdelta iEFTA-ländernaInbjudan till att somsom

bidrogEES-avtaletikraftträdandetkringOklarheternai juli 1992.framgått av
i för-inte kom gångsvenska genomförandetmed detarbetetsannolikt till att

november 1992beslutade den 26Regeringenårsskiftet l992/93.vid atträn
Kommitténdeltagandetsvenskasamordna detkommitté förtillsätta atten -

äldreåret 1993.för EuropeiskaS 1992:12
januari 1993.sammanträde den 13 Enförstavi, hade vårtKommittén, dvs.

iEuropeiska året 1993invigningensamtidigt med denvecka stora avsenare -
handlingsplanen för året.svenskavi denpresenteradejanuariBryssel 19-20 -

började arbetet åretvidet bästasåledes inteutgångsläge närVårt varvar -
fanns inte; dettaför planeringegentlig tidNågonfaktum. ettredan ett var

aktörer skullelokalaled, dvs.drabbadenaturligtvisfaktum närnästasom
Äldreåret.deltagande iföroch mobiliserasinformeras ett

Äldreåret verksamhetlångsiktigdel i3.1 en-
mellanSolidaritetgenomförandet valdeför det svenskahuvudtemaSom

del iskulleframhölls arbetethandlingsplanengenerationerna. I att ses som en
kampanjbetonade delarnadevid sidanverksamhet,långsiktig meravmeren

uppdraget.av
denarbetet i två SOU-rapporter;redovisabeslutetuttryck för dettaEtt attvar

och debattbokandra idé-och denäldre ifaktabok Europa omenomena en
mellan generationerna.solidaritet

vårt del-i december 1993presenteradeiaktaboken äldre EuropaF somom
1993:111.hemma bäst" SOU Denbramed titelnbetänkande "Borta men

äldreområdet,studierolika europeiskasammandragdetaljeradebestår avav
EuropabarometernObservatoriet ochfrån EUden nämndabl.a. rapporten om

från denockså resultatendelbetänkandet redovisasoch attityder.åldrande I
Europabarometern.motsvarighetensvenska av

utvecklats ochunder gångdebattbok arbetetsharidé- ochTanken på en
och frånerfbgçgxheter resultatkommit till konkretaknytasnärmareatt genom-
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slutbetänkande "Solidaritetdettaandra deleni Sverige.förandet året Den avav
kanidéer och debatt"erfarenheter,i Sverigemellan generationerna sägas-

idé- och debattbok.friståendeursprungliga tankendenmotsvara en

aktivitetsveckaNationell

samlad manifesta-planering, möjliggöratid förbristandeFör trotsatt, en mer
januarihandlingsplanen den 20utlyste vi iäldreåret,Europeiskation enav

Information handlingsplanenoktober 1993.aktivitetsvecka 1-10nationell om
Socialdepartementet.pressutskick fråndag igick stortut ettsamma

Öppnandet fredagen dentankevaldes medaktivitetsveckan attav
WesterbergSocialministerinternationella äldredag. Bengtoktober FN:s1 var

iRosenbad, markerade ocksåihögtidlighetinvigde veckan vidsedan ensom
i sitt internationellaeuropeisk nivå måsteäldrefrågan påtalsitt sättasatt
generationernasolidaritet mellanbarahandlar intesammanhang det utanom-

solidaritetockså över gränserna.om

tvåSamarbete i steg

initiativ till aktivitetersamordna ochfrämst varitroll harKommitténs taatt
ochinformationscentralfungeraolika slagoch samt somarrangemang av

serviceorgan.
det naturligtförfogatkommitténMed de begränsade över varresurser som

tillinbjudatvåstegs-modell.efter Dvs. näralägga arbetet ettatt samar-enupp
riksplanet, väcka fråganpåoch myndigheterorganisationerbete med berörda

kunde tjäna denEuropeiska året 1993deltagande iaktivtvilket sätt ettom
arbetet.reguljäraled i detsyften ochverksamhetens ettses somegna

organisationer ochDels fanns mångamycket välarbetssätt slogDetta ut.
ytterligare. Vividgade kretsendelsrepresenterade i kommittén,myndigheter

60-talytterligareförteckningbörjanupprättade från första närmareöveren
idrotts-, invandrar-,ungdoms-,pensionärs-,organisationerberörda som

forskningsorganisationer,bostads-,fackliga-,handikapp-,kultur-,kvinno-,
bilagamyndigheter 2.rad sestudieförbund m.fl. samt en

myndigheterorganisationer ochberördasamtligahar inbjuditUnder året
planerade ochöverläggningarochinformationsmötentill störretre genom-om

oktober.maj och denfebruari, den 3 1denförda aktiviteter 10-
till dessaregelmässigt skickatsinformationsmaterialDessemellan har ut orga-

tilltagit initaitivdem harmyndigheter. Månganisationer och arrange-egnaav
utskicklokala inomförbekostnaddessutomoch har svarat storaegenmang

fram.informationsmaterial vi tagitledende somegna av
cirkulärskrivelserockså viaoch myndigheter harorganisationerFlera egna

Äldreåret aktiviteterochmanifestationertillochinformerat uppmanatom
nivå.lokal och regional
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svenska logotypenAktivitetskataloger, bulletiner och den

Äldreåret och möjliggöra planering aktivi-snabbt väcka intresse förFör att av
och myndigheter till upptakts-inbjöd vi alla berörda organisationer ettteter,

februari. Samtidigt gick vi med förfrågan/enkät aktivite-den 10möte ut omen
äldreåret.under kunde ha koppling till för Europeiskaåret tematter som en

myndigheternas hjälp fick mängdMed organisationernas och en svar som
Aktivitetskatalog.bildade underlag för vår första

fram Bulletin enkelt kunde för-åtgärd blevNästa sättettatt ta en som
ivad gång både i och hemmamedla information Europauteom som var

Äldreåret.med anledningSverige av
Ãldreåretför presenterades vidBåda dessa skrifter med vår svenska logotyp

och myndig-Rosenbad den maj för berörda organisationerseminarium i 3ett
heter samt pressen.

människor bestämdefånga intresset och entusiasmera mångaFör att oss
europeiskaför fram svensk logotyp för året bättre dentidigt änatt ta en som

Solidaritet mellan generationerna.logotypen uttryckte vårt huvudtema
har blivit mycketsvenska logotypen visade sig bli lyckokast. DenDen ett

detta intresse medomtyckt i alla läger. Från kommitténs sida följde vi attupp
affischer med logotypen itrycka klisteretiketter och1993 låtasommaren upp

sekretariatet.kunde kostnadsfritt rekvireras frånñerfárg. Materialet
inför aktivitetsveckanhalvåret och framförallt 1-10Under andra 1993,

affischerefter beställning etiketter och 6 000oktober, spreds 25 000 över
landet.

landsomfattande kartläggning plane-Efter gjorde vi1993 avsommaren en ny
"Aktiviteter frånsedan i katalogenrade aktiviteter. presenteradesDessa norr

delades i delar; aktivi-till klar den oktober. Katalogensöder" låg 1 tresom
från Norrland, Svealand ochredovisades i geografisk ordning,teterna

Götaland.
slutetbulletin, publicerades iAktivitetsveckan följdes sedan i somupp en ny

oktober.av
i och aktivitets-efter beställning distribuerats 28 000Bulletinerna har ex.

förmedlare tipsfyllt viktig funktioni harkatalogerna 8 500 De som avenex.
för Solidaritet mellanarbetssätt, inte minstidéer aktiviteter ochoch gene-om

landet.kontaktpersoner ioch adresslistormedrationerna, över runt omnamn-

äldreforskningenKatalog över

fanns klart behovbedömde vi detaktivitetskataloger över-Utöver ettatt av en
internatio-europeiska ochlandet, inte minst i detäldreforskningen isikt över

inom äldreområdet.samarbetetnella
tagit framsamarbete medforskningsrådet har iSocialvetenskapliga oss en

Äldreåretäldreforskning 1993. Densvenskkatalogoch presente-överrapport
överlämnadesamtidigt videcemberden 1993för socialministem 15rades som

engelsk översättning.ifinns ocksåslutbetänkande.vårt Rapporten en
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Lokala aktiviteter

Aktiviteterna i landet kulminerade under den nationella aktivtetsveckanute
oktober.1-10 Inför den inkom drygt hundratalet huvudarrangörer på lokal nivå

med listor planerade aktiviteter.över
flestaDe huvudarrangörer samarbetade i sin med andra Exempel-tur parter.

vis det vanligt i kommun huvudarrangören genomfördes aktivite-attvar en
i samverkan socialförvaltning, pensionärsföreningar, bibliotek, skolor,terna av

daghem, servicehus m.m.
Antalet aktiviteter huvudarrangör varierade därför från någonstortper en--

staka till femtiotal. Därtill kom trettiotal föreningar startadeett ettupp som
försöksprojekt på Solidaritet mellan generationerna med stöd 1 miljontemat av
kronor regeringen beslutatsom om.

En beskrivning och uppföljning de lokalanärmare aktiviteterna finnsav
redovisad i del II.

Nationella aktiviteter

Även Äldre-myndigheter och organisationer på riksplanet har tagit aktiv del i
året. En presentation finns i delnärmare II.

I direkt samarbete med kommittén genomfördes bl.a. följande arrangemang:

"Frivilligt arbete och kommunal verksamhet går det kombinera Omatt-
samordnad boendeservice och frivilliga insatser." Konferens Boverket,av
Socialstyrelsen, Socialdepartementet och Kommittén för Europeiska äldre-
året 1993.
"Efterlysning goda exempel boende för grannskapets äldre" Social-av av
styrelsen, Boverket, Statens Bostadsfmansieringsaktiebolag SBAB och
Kommittén för Europeiska äldreåret.
"Med ålderns Forskningskonferensrätt". Arbetsmiljöinstitutet, Social-av
vetenskapliga forskningsrådet och Kommittén för Europeiska äldreåret 1993.
"Öppet och with Grandma".Hus Dance Evenemang Fryshuset,your av
PRO, och Kommittén förSPF Europeiska äldreåret 1993.

genomfördeDärutöver Socialstyrelsen fototävling på "Gammaltematen
Ung".

ÄldrecentrumStiftelsen Stockholms läns genomförde också i samarbete med
Socialstyrelsen och med stöd Socialdepartementet den svenska Europabaro-av

"Äldre i Sverige och Europa".metern
Som tidigare framgått har PRO, Svenska kommunförbundet,SPF, Lands-

tingsförbundet m.fl. i hög grad bidragit till det lokala gensvaret attgenom
förstå utskick informationsmaterial från kommittén.generöst av
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Äldreåret några och reflexionererfarenheter3.2 -
för äldre och för solidaritet mellan generationerna 1993Europeiska året är nu

lärt Vilka spår har dethar det i Sverige och vad har ossVadöver. gett oss
alla andraEller det bara år årsatt ett somvar

vilka beståendevi februari och det svårtdag skriver 1994,I är sägaatt mer
få här i Sverige.resultat Europeiska året 1993 kansom

Uppföljning

försida har försökt inom våraden svenska kommitténsFrån att ramen
tidsmässiga, genomföra enklarebegränsade såväl ekonomiska som enresurser,

uppföljningen har varit vi särskiltform uppföljning. Genomgående för attav
generationerna:huvudtemat för Solidaritet mellanförsökt uppmärksamma året,

urvalgenomförde enkätundersökning.början december 1993 EttI en- av
fick frågeformuläroch kontaktpersoner, totalt 70,lokala samordnare ett som

40-tal inkom, dvsskulle besvaras före december.15 Drygt ett en svars-svar
kommuner ochflesta svarade representeradefrekvens 60%. De somca

pensionärsföreningar.
Ãldreåret,tänkbara effekter valdeallsidig belysningfåFör att aven mer av-

fördjupningsexempel. från tillvi platser/kommmuner Dessafem ärut norrsom
gruppintervjuerTidaholm och Ystad. harsöder Luleå, Solna, Västerås, Där-
under året.själva medverkat i aktivitetergenomförs med människor som

generationerna från olika utgångs-Solidaritet mellanvinklaFör att temat-
ochintervjuserie med kommittéledamöterockså genomförtpunkter, har en

kompetenser.alla vitt skildasakkunniga representerarsom
folketberättelser från svenskaVi har också tagit till personliga temat- oss

Gammal och Ung.
lokalasummering nationella ochdeskriptivhar vi gjortDärutöver av- en

aktiviteter under året.
redovisad i del detta be-uppföljning finnssamlade resultatet vårDet avav

generationerna erfarenheter,solidaritet mellanunder rubrikentänkande "Om -
debatt"idéer och

Låga förväntningar

och förEuropeiska för äldredeltagandet i åretmed det svenskaarbetetNär
förväntningarnajanuaristartade i 1993solidaritet mellan generationerna var

överlag låga.
genomföragäller kam-tradition detvi ingen egentligSverige har närI att

imobiliseringhög grad lokalkräver såför lyckaspanjer, att somavensom
dettafrivilligt Ioch faller medfall. Mycket stårdetta ett avseen-engagemang.
det frivilligaförsprång, eftersomtyckas haeuropeiska länderde kan andra ett

del äldreom-förorganiserat ochbetydligt störrearbetet är avsvarar enmer
land.i vårtänsorgen
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särskildakan inte heller kampanjer och proklamationerVärderingsmässigt av
särskilt högt i kurs i vårt land. förkla-inom vård och stå Enår sägasomsorg

proffessionalisering ochkan exempelvis den höga gradring till detta avvara
utmärker vård- och omsorgssektorn i Sverige.samhällsåtagande som

Äldreåret tid nedskärningar och omstruk-utlystes iTill detta kom att en av
offentliga vården och också iinom dentureringar, inte bara utanomsorgen

arbetsmarknaden.andra vitala samhällssektorer, tex
fram svenska erfarenheter och resultatbild Euro-Den tonat avavsom nu

överraskande positiv.sig i ljuset detta Gensvaretpeiska äldreåret, ter av som
förväntningar. Varförhar överstigit alla

förhållanden i utgångsläget tedde sigParadoxalt tycks just de mestsomnog
fungera positiva drivkrafter.negativa, kommit och vissättatt som

pensionärernaKommunerna och

återfinns den offentliga sektorn äldre-starkaste aktörerna under året inomDe -
skol- och fritidsverksamheten.vården, biblioteken, barnomsorgen, Ett stort

samordnare lokala manifes-har axlat rollenantal landets kommuner som avav
tationer och aktiviteter.

mycket aktiva pensionärsföreningar helatillsammans medhar,Dessa över
Ãldreåret.huvuddelen det svenska genomförandetlandet, försvarat avav

del kanaliserats via den huvud-har tillLandstingens största nyeengagemang
Ädelreformen med kom-detta konsekvenskommunerna; en avmannen, som

äldrevården.munalt övertagande delarstora avav
bland vissa frivilligorganisationer riksplanetvisade sigDäremot gensvaret

frivilligaminst med tanke den betoningförvånansvärt intesvagt avvara -
direktiv. gälleruttrycktes i regeringens Dettainsatsers betydelse ävensom

ungdomsorganisationer.etablerade ochbarn-
har bland dem inte uppfattatsmellan generationernaHuvudtemat Solidaritet

också tolkaskan det intressetprioriterad fråga. Kanske ettsvaga somsom en
utmärker delar före-uttryck för sektoriserat arbetssätt även storaett avsom

organisationernas verksamhetningslivet och de ideella
Äldreåret fri-för byggtsdet lokala arbetethar mycketDäremot upp avav

lokalföreningarpensionärsföreningar har exempelvisvilliga krafter. Utöver av
studieförbund varit aktiva.gymnastikförbundet och olikaSvenska

be-mellan generationernainitiativ SolidaritetstimuleraFör tematatt nya
till och ungdoms-ställa miljon kronor Barn-slutade regeringen under året l
trettiotal projekt drivnaförfogande vid Civildepartementet. Ettdelegationens

oktoberkunde, efter besked denföreningar och organisationer lideella närav
detta stöd.invigdes, med hjälpaktivitetsveckan startas av

tillkatalog "Aktiviteter fråninformation, kommitténsytterligareFör norrse
ungdomsdelegationen, Civildepartemen-ochsöder" eller kontakta1993 Barn-

planeras vid slutet 1994.uppföljning projektenEntet. avav
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offensivt arbeteekonomi förKärv avstamp

har beredvillighetenden lokala nivånSammanfattningsvis kan sägas attatt
bland kommunalt anställdäldreâret varitsig for Europeiska storengagera

och hotekonomiska nedskärningaromvärldsvillkoren, medpersonal. kärvaDe
offensivt arbete:förfungeratarbetslöshet, har avstamp ettsomsnarareom

de vanligakreativa förmåga, arbetatillfälle använda sinhar fåttMan överatt
förhållande till föreningslivet,och ibåde inom förvaltningensektorsgränserna,

den betaldasträcker sig långtvilket har resulterat i utöverett engagemang som
arbetsinsatsen.

Åtstramningstiderna vilja till debatt och kritiskockså mobilserathar en
Äldreåret antal konferenser, semi-kanalisera.diskussion kunnat Ett stortsom

anledning året.således genomförts meddebatter harnarier, etc. av

ÄldreåretMassmedia och

Äldreåret deinbjöds till ochinformationspridaFör ettvartatt avpressenom
oktoberjanuari, majnämnda informationsmötena 20 3 ltidigare närsamttre

december. Utförligtill socialministernöverlämnade delbetänkande 15vi vårt
tillfällen, till allvid fyra olikaskickades samtidigt, dvs.pressinformation ut

riks- och lokalpress i landet.
konsta-radio och kan vibearbetning TV,denna systematiskaTrots av press,

Äldreåret uppmärksamhet detmassmedialalyckades få denintetyvärrtera att
i vårgenomgående fått kritikfaktumförtjänade. ocksåDetta är ett upp-som

följning året.av
till den nationellariksmedia. anslutninggäller främst Ibristande intressetDet

lokala dagspressenvisade dock denoktober 1993aktivitetsveckan 1-10 ett
hemmaplan.anordnadesför de aktivitetermycket intressestort som

urvalföljt dettakommitténs sida har viFrån att ettgenom uppmanaupp
imponerandepressklipp. Resultatet 100-skickalokala samordnare att var -

idérikedom och djuptin. vittnartals pressklipp kom Dessa engagemangom
Äldreåret Solidaritet mellandess huvudtemaochlokalahos arrangörer. ge-

inspirationskälla förfungerathar uppenbarligennerationerna arrangemangsom
besökarskaror.förmått lockaatt storasom

Äldreåret fått uppmärk-önskathade dockMånga störrearrangörerna attav
draghjälphade fått deni början 1993. Dåi massmedia redansamhet manav

behövde.så välman

Väl godkänt

Äldreåret, detta be-i deluppföljningenI närmarepresenteras avsomav
tycker de fåttde tillfrågade3/4 delarframkommer bl.a.tänkande, attatt avca

både inomunder åretför sina aktiviteterganska bramycket bra eller respons
människor ioch blandanställda, medlemmar etcblandden kretsenegna

allmänhet.
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Äldreåret dem idéer in-samtliga tycker dessutom ochSå att gettgott som
verksamhet. de tillfrågade tycker arbete förspiration till fortsatt 80% att attav

mellan generationerna borde prioriterat område iöka solidariteten ettvara
särskilt i skolan och i vården ochdagens samhälle. gällerDetta omsorgen.

Äldre-medkommunalt anställd personal arbetetVidare framgår attatt anser
Ädelreformen, bl.a. det dem möjlighetdraghjälpåret att gettgett genom en

förmår kanalisera de frivilliga krafterarbetsmetoder bättreutvecklaatt som
omedelbara närmiljön; i bostadsområdet,finns, inte minst i den grann-som

skapet, bygden.
Äldreâret vadm.fl. uppskattar det tillfällePensionärsföreningarna gettsom

med kommunala verksamheterarbeta tillsammansgäller möjligheterna att
äldrevården, skolan behövs katalysatorerlika villkor personal inom etc. som-

andra aktiviteter bästmedan däremot väntjänsten ochoch kontaktförmedlare
sig till ständigtsjälva. leder samarbetet iutförs föreningarna Dessutom nyaav

tillvara.bäst kanidéer hur tasgemensamma resurserom
och till jippo-använda kan kampanjerErfarenheterna visar rättatt synes mer

verktyg i det reguljära arbetet.bli användbara Intebetonade arrangemang
och glädje mångahandlar det den uppskattningminst arrangörer möttsomom

de äldre själva, barnen, ungdomarnatagit del aktiviteterna;från dem som av
och den breda allmänheten.
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Avslutande diskussion och våra4
samlade bedömningar

slutsatser framkommitNär vi ska dra vad under genomförandetnu av som av
Europeiska för föråret äldre och solidaritet mellan generationerna ska vi1993,

frånutgå de kommittédirektiv Dir. 1992: 102 regeringen utfärdat för vårtsom
arbete.

Enligt direktiven skulle förutgångspunkten Sveriges deltagande i Europeiska
äldreåret olika uppmärksamma äldre situation isättattvara personers
samhället speciellt viktenoch betona solidaritet, ökade kunskaper utbytesamtav
mellan olika generationer.

Inledningsvis kan konstatera Europeiska äldreåret fått i vårtatt stort gensvar
land. och hos myndigheter, kommuner, landsting,Intresset engagemanget
föreningar, organisationer, m.fl. har vida överstigit förväntningar.våra

Alla de medel för genomförandet i direktiven konferenser,nämnssom -
frivilliginsatser för ökat utbyte generationerna, tecknings-mellan och foto-

litterära flitigttävlingar, bidrag har både lokal och centralanväntsetc. -
niva.

Arbetssättet i sig har inneburit mycket antal människor kommitatt ett stort att
delta i olika aktiviteter: pensionärer, ungdomar, skolklasser, dagisgrupper,
hemtjänstpersonal, bibliotekarier, politiker, forskare, näringsidkare och den
breda allmänheten.

Vidare har kommittén spridningen bulletiner och aktivitetskatalogergenom av
bidragit till det i direktiven, föra fram befintliga projekt hossägsatt, som
organisationer, landsting m.fl.kommuner,

facit i förMed hand kan vi svårt utgångsläge vad gäller tidatt, trots ettse
planering och förberedelser lokalt har ändå det praktiskacentralt,ävenmen

Ãldreåretgenomförandet väl regeringens direktiv.svarat motav upp

Utgångspunkter för insatser4.1 fortsatta

Vi har dock tolkat uppdrag långtgående regeringensvårt så. Iänsom mer
direktiv förhållandenytterligare bör beaktas.nämns som

Exempelvis åldrande befolkning innebär utmaningar för"enatt stora ett
samhälle inte längre kan bygga den offentligt finansieradeutsom omsorgen

under tidigare decennier. Sverige behöver liksom många länder isom
utveckla solidariteten mellan generationerna bl.a. stöd åtVästeuropa genom

ömsesidiga och frivilliga insatser också belysa och minska denattmen genom
mytbildning förekommer mellan olika i samhället."som grupper
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för äldre"Sverige har utvecklat modellVidare sägs att omsorger om somen
andra delar världen.anseende både i ochvunnit mycket Europahar ett gott av

värdefullaSverige ytterligareEuropeiska äldreåret kandeltagande iEtt ge
ömsesidigt utbyte erfarenheter rörandekontakter och bidra tillinternationella av

befolkning."åldrande europeisken
ioch dess resultat måste alltsåmed Europeiska äldreåretArbetet sättas ett

förutsättningarna för fortsatta insatsersammanhang.långsiktigt Hur utsermer
utgångspunkten följande:den kanske viktigasteeuropeisk nivåPå är

Äldreprogramförsta 1991-ingick iEuropeiska äldreåret 1993, EU:sa som
Äldreprogram medinom 1995fortsättning i EU1993, får startnyttetten

förberedelseår.och med 1994 ettsom
EES-avtaletdeltar med stöd ioch därmed Sverige,b EFTA-ländema, av

Ãldreprogrammet.i detoch förväntas deltaförberedelsearbetet nya
utarbetas.socialpolitiskt handlingsprogram påhåller0 Inom EU attett nytt

generationernfrågan solidaritet mellanäldrefrågoma ochdetta spelarI om
med synpunkter underhar inbjudits deltaviktig roll. EFTA-ländema atten

arbetets gång se 2.6.

viktig utgångspunkt:nivå följande faktorerPå nationell är en

EFTA-land aktivt i EU:sdeltar redan SverigeEES-avtaleta Genom som
intensifierassannoliktäldreområdet. arbete kommerarbete inom Detta att

Äldreprogram påbörjas.med andrai och EU:satt
finns uttalat behovEU-medlemskap ellerb Oberoende ettett avav

Sverigeinformationsutbyte mellanfördjupat kunskaps- ochutvidgat och
övrigt.med världen ioch andra europeiska länder, ocksåmen

äldreområdet ställersamarbete inomsådant fortsatt, intensifieratC Ett
organisationer ochmyndigheter,berörda svenskasjälvfallet krav

institutioner.

bedöma behovutgångspunkt förföljande viktigPå lokal nivå attär aven
ytterligare insatser:

Åldreåret Solidaritetsynnerhet dess huvudtemaoch iGenomförandeta av
verksamhetsområdenbidragit till viktigagenerationerna harmellan att som
generationerna harmellanmänniskor och kontakternaäldrerör upp-

allmänhet.för bredaremärksammats en
Äldreåret föroch inte minst pekatinspirationhar för mångab vägargett

personal.och anställdfrivilligt engageradekontakterna mellanutvecklaatt
och spridashåll börpåbörjats mångalokala arbeteDet uppmuntrassom

till andra.
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Våra4.2 samlade bedömningar
Europeiska året för äldre och för solidaritet mellan generationerna har sitt1993

i det europeiska samarbetet inom samarbeteEU, i allt högreettursprung som
grad kommit involvera Sverige och övriga EFTA-länder anslutit sig tillatt som
EES-avtalet.

Från den svenska kommitténs sida det därför naturligt vi i våra samladeär att
bedömningar i första hand behandlar frågan Sveriges roll i fortsattettom
ömsesidigt europeiskt, och internationellt, kunskaps- och erfarenhetsutbyteäven
inom äldreområdet.

Äldreprogram sakfrågorEtt svenskt deltagande i EU:s andra ochansats-
Med stöd den delvis kunskap äldres villkor i blivitEuropa ettav nya om som
väsentligt resultat Europeiska äldreåret, kan vi inledningsvis konstateraav
följande:

svenska välfärdsmodellenDen har i europeisk jämförelse fått mycket gott
betyg. svenska Europabarometem, resultat redovisat delbe-Den ivars
tänkandet bra hemma bäst äldre"Borta Fakta i Europa"men om
SOU 1993:11, visar bl.a. följande:

debatten välfårdssamhället har det emellanåt anförts välfärdenattom
föralldel hög i Sverige och övriga Skandinavien välbefinnandetär attmen

högre i Medelhavsländema. Europabarometem finns inget förl stödär t.ex.
det skulle visar resultaten både de äldresså. Tvärtom välstånd ochatt attvara

välbefinnande högre hos praktiskt samtliga jämförelserIär tagetoss.
framträder ljus bild den äldre svensken eller dansken deänen mer av av
äldre kontintenten. bilden med god ekonomi,på Fram tonar av en person som

aktiv och deltar i samhällslivet, nöjd med sitt liv, blir behandlad medär är
respekt, har god kontakt med familjen och inte känner sig ensam."

Samtidigt framgått delbetänkande, den svenskavisar, vårt Europa-som av
tecken begynnande för försämringar. de mycketbarometem på Trotsen oro

betyg sjukvården och äldreomsorgen får de äldre, finns dethöga ensom av
främstobestridlig minoritet det året upplevt försämringar. Det ärsenastesom

kritiska och upplever de har det svårast.äldre i storstäder är attmestsom som
fast till värdigt, självständigt liv,Från kommitténs sida vill vi slå rättenatt ett

omistliga kvaliteter förgod till service, omvårdnad och vård,med tillgång är
kollektiva, samhälleliga insatser ochalla äldre medborgare. ställer krav påDetta

praktisk hjälpvad gäller allt från personligt bemötande tilloch av oss,var en
och stöd.

samhälletför äldreomsorgen och äldres villkor isvenska modellenDen är en
kommande europeisktSveriges aktiva medverkan iviktig utgångspunkt för ett

samarbete.
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andrai det faktum EU:sfinnautgångspunkt stårviktig attEn attannan
Äldreprogram social-europeiskaför deninomverkakommer att nyaramen

kommissionenEuropeiskagrönboken frånden s.k.skisseras idenpolitiken, som
se 2.6.

befolkning föråldrandekonsekvensernavisattidigareviSom av ensvarar
sociala utmaningar Europascenario degrönbokensiframträdande drag somav

återkommergenerationernamellansolidariteteninför, och fråganstår om
socialaekonomiska ochdärframtidaför Europastrategiemagenomgående i ett

hand.hand igåframsteg måste
Äldreprogram kan alltsådärmedoch EU:säldrepolitikeneuropeiskaDen

socialpolitiskaför EU:sroll inomviktigspelaförväntas nyaramenen
framhållaVi villdimensionen.den socialaarbetet förochhandlingsprogram

yttrandeSverigesiuppmärksammasäldrefrågoma överbetydelsen attav
grönboken.

i detbör beaktasämnesområdenochsakfrågorvilkadet gällerNär som
Äldreprogrammet angelägnautgångspunktenböreuropeiskakommande vara

ochEFTA-länder EU.övrigaför Sverige,intressefrågorgemensamma
isakfrågor uppmärksammasföljandesåledes bl.a.bedömning börEnligt vår

europeisk nivå:samarbetetdet fortsatta

allaframtidsfråga föravgörandemellanSolidaritet generationerna en-
och hurarbetslöshetenväxandetanke denmedvälfárdsstater,europeiska t.ex.

utvecklas.kommervälfärdensocialakollektivabidra till denviljan attatt
nivå,europeiskocksååterkommande studier,behovfinnsHär avett av
tänkbaraanalysochbland ungdomarvärderingsmönsterförändradebl.a. av

öka kontakternaåtgärder förpraktiskaockså behovfinnseffekter. attHär ett av
stärkaytterligaredärigenomområden ocholikainomgenerationernamellan

solidariteten.
solidaritetfråganerfarenhetersvenskavåraMed stöd att omanserav

europeiskakommandeplats i detframträdandebörgenerationernamellan ges en
har nämligengenerationerna"mellan"Solidaritetäldreområdet.inomarbetet

tydliggöramänniskor,mångaentusiasmeraförmåga attvisat sig ha atten
frivilligtprofessionelltför såvälmedborgaransvardelaktighet och attsamt som
tidigareinomför arbetetinfallsvinklarkonstruktiva ettpeka påverksamma nya

ämnesområde.välkänttill synes
integrerad delsåledesbörgenerationernamellansolidaritetFrågan vara enom

Äldreprogrammets fungeradvs.teman/delar;olika ettdet somsnarareav nya
samladei detanalysverktygpraktisktochförhållningssättgrundläggande ett

i sig.friståendearbetet temaän ettsom
liggabefolkningsmässigtSverige kan sägasutvecklingendemografiskaDen -

redan har såvimeningeni denländerna, storeuropeiska attde övrigaföre
ökningdramatiskinne iländer i Europaandra ärandel äldre. Många aven

2005befolkningsutvecklingen årpuckel ikommerSverigeandelen äldre. nästaI
i pension.går40-talistemaframåt, dvs.och när
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jämförande analyser mellan europeiska länderfinns behovHär ett somav
andelen äldre. Kanske i Sverigebefinner sig olika stadier i ökningen av

följeroch de växande kravkan bidra med våra lösningar vårt mötasätt att som
befolkningmed åldrandeen

arbetsmarknaden social utslagning dessa tillhör sedanochPensionerna, -
och har kommit bliverkligt svåra problemrådena ilänge de Europa även attute

äldre människor.Sverige. hög grad handlar detväxande problem i I om
solidaritet mellan generatio-de ställer fråganOmrådena också sådanaär att om

ungdomar bland äldre.arbetslösheten blandpå sin spets, t.ex. resp.nerna
kring, bl.a.informations- och kunskapsutbytefinns behovHär stort av

för äldre, jämställdhetpensionssystem, på arbetereviderade t.ex. attsynen -
fattigdom främst drabbar äldre kvinnor i Europa.

andelSverige har redan mycket högförändrade familjestrukturenDen en-
utbyggda barn- och äldreom-och den relativt välförvärvsarbetande kvinnor

familje-förhållande. förändrasbl.a. resultat detta I Europaär ett nuavsorgen
och basen för familje-blir förvärvsarbetandei snabb takt; kvinnornamönstret

informella omsorgen/an-konsekvenserna för denminskar. Vilka bliromsorgen
Jämställdhetsaspekten här viktig.offentliga vårdenhörigvården och för den är

Sverigekoppling till föregående fråga.Anhörigvård här finns stark Ien-
förstöd och praktisk avlösningfinns till både ekonomisktvissa möjligheter

Ändå Sverige, inteanhörigvården område ianhörigvårdare. tillhör ävenett utsatt
genomgår.minst samhällsutveckling justi den nu

och problemanalysereuropeiska kartläggningarfinns behovHär avav
jämställdhetsaspekten och medmed beaktandeanhörigvårdarnas situation, av

offentligt stöd.jämförelser mellan olika system av
och traditionomfattningi har dettaFrivilliga Europainsatser storute aven-

dockden ideella sektorn,frivilliga arbetet, ellerstark ställning. Det ägnas enen
till samhälletskomplementi Sverige,växande uppmärksamhet även ettsom

kunskapsom-relativtinsatser kaninsatser. Eftersom frivilliga sägas ett nyttvara
studier och analysersåväl nationellafinns behovråde i Sverige somav

jämförande studier.europeiska
och vård i boendetomvårdnadför äldre service,och boende ärHemtjänst -

gjorts ochden satsningTackhörnpelarna inom äldreområdet. somvareen av
med idel bidraborde vi haboendefrågor för äldre,vad gäller ettattgörs en

stödjamöjligheternasärskiltgällereuropeiskt erfarenhetsutbyte. Detta att
äldre.boendeformer försärskildautbyggnadenboende ocksåordinärt avmen

vanliga boendetbåde i detboendelösningaruppmärksammaViktigt är att -
kontaktertillboendeformermångfalden särskildaoch i uppmuntrarsomav -

självständighet.den enskildesoch stärkermellan generationerna som
förbättradfinnsbehovrehabiliteringgeriatrik ochGerontologi, ett av-

utvecklingen inomresultatviktigainformationsspridningkunskap och avom
kanvadpraktiska erfarenhetergeriatrikengerontologin och samt somavom

inriktatvårdarbeteinsatser ochförebyggande ärmed motuppnås ett som
ocharbetsmetoderbidra medexempelvis kunnaborde virehabilitering. Här nya

sjukvårdenfrånåtervändaför äldreunderlättaorganisationsmodeller för attatt
till boende.egetett
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fler jämförande studierfinns behovdetOfentlig vård och ett avavomsorg -
sidan denvälfardsmodeller, mellan åkring olikaoch kunskapsutbyte t.ex. ena

skatteñnansieradandelutmärksskandinaviska modellennordiska/ storav ensom
sydeuropeiska modellensidan denden andraoch åvård och som meromsorg,

äldreomsorgen.huvudansvarig förfrån familjenutgår som

Äldrefrågorna perspektivinternationellti ett

europeiska länderna,legat denaturligtkunskapsutbytet harförFokus nog
måsteaspekter/delområdenoch de olikaäldrefrâgoma, nämnts ovan,sommen
underharinternationella sammanhang. Dettai sittnaturligtvis också sättas

här i Sverige.markerats såväl inom EUgångarbetets som
solidaritetoch fråganäldrefrågomaflera tillfällenkanHär närnämnas om

internationella arbetei detuppmärksammasskulle kunnagenerationernamellan
internationellaoch deolika områdenarbete inomregi.bedrivs i FN:sFN:ssom

förkunskapskällorviktigafungeraanordnas, kan ocksåkonferenser somsom
referensram.vidgadeuropeisk nivåarbete påettatt enge

internationella familjeår 1994FN:s-
Kairo, september 1994och utveckling ibefolkningkonferensFN:s om

1995utveckling i Köpenhamn,socialkonferens förFN:s mars
september 1995i Peking,världskvinnokonferensFN:s

Istanbul,Habitat II ibebyggelsefrågorboende- ochkonferens förFN:s
juni

arbetefamiljeår,kan FN:sde nämnda FN-arrangemangen nämnasAv att vars
Europeiskaför fortsättningnaturligt forumi Sverige,i full gång ärär ett avnu

generationerna 1993.solidaritet mellanoch förför äldreåret
i det arbetet.viktigtgenerationernamellanSolidaritet ävenär temaett

omgivandedetsamspel medroll ochvidaste krets.i sin DessFamiljen ska ses
anhörig-och fråganmor-/farföräldrarkontakter medfrågansamhället, omom

debakgrundocksåuppmärksammas. Detska därförvård görs mot av
världen.igenomgårfamiljestrukturenförändringar runt omsom

generationernamellansolidaritetmed tonviktdet arbetedärförVi attanser
fortsättningdirektbörEuropeiska äldreåret 1993underlagts ges ensom ner

utvecklingsprojektbehovetExempelvis kanfamiljeår.förinom FN:s avramen
defördelningenförinomuppmärksammaspå solidaritetstemat avramen

ställtsarvsfondenvia Allmännakronor,miljonerprojektmedel, 10särskilda som
Sverige.familjeår igenomförandet FN:sförfogande förtill av

vadVem gör

sakfråg0r/ämnesom-dem.fl. berörsorganisationermyndigheter,rad olikaEn av
naturligtvisdrivas vidarearbetet bör är ytterstHurråden presenterats ovan.som

beslutasjälvberördtill attpart om.upp
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ochdepartementochmyndigheterstatligastatsförvaltningengällerdetNär
samarbeteeuropeisktutökatföljakantill de kravanpassning ettdess avsom

svenskadenbeslutföljandehänvisa tilldockvilläldreområdet,inom av
regeringen:

beslutade1993:80och EG SOUstatsförvaltningenbetänkandetUtifrån
konsekvensernakartläggningseptember 1993den 30regeringen avavenom

statsförvaltningen.svenskaför denEG-medlemskapsvensktett
bl.a.arbetsgrupp,inrättaregeringenbeslutadejanuari 199420 attDen somen

förändringartillförslagska lämnakartläggningen,resultatetutifrån avav
följdstyrningocharbetsformerorganisation,statsförvaltningens som enresurser,

förhållandeninternationellaAndramedlemskap i EU.svensktochEES ettav
beaktas.ocksåskastatsförvaltningenvikt förbedöms vara avsom

regeringsbeslut, betonadessastödmedvill vi, ocksåsidakommitténsFrån av
förverksamhetsinutvecklaroch departementmyndigheterberördavikten attav

äldreområdet.inomsamarbeteeuropeisktfortsattettmotatt svara upp
myndigheterberördainte baradock utanviSammanfattningsvis attanser

för-de krav,beaktaverksamhetsin reguljäram.fl. bör iorganisationerockså
kunskap,utbyteintensifieratkan följamöjligheterväntningar, ettetc. avavsom

mellanäldreområdetnivå inomeuropeiskinformation påocherfarenheter -
projektforskare,landsting, etc.organisationer, kommuner,länder,

beaktas.engelska börtillmaterialbehovetgäller översattAllmänt att av

Samarbetsformer
europeiskadeltagande i detsvensktförformernadebörUnder 1994 ettnärmare

Ãldreprogram och detförstaEU:sErfarenheternasamarbetet övervägas. av
börgenerationerna 1993mellansolidaritetförochför äldreEuropeiska året

erfarenheternaböröverväganden. Dessutomför dessaunderlagviktigtbilda ett
dvs.HELIOS II,inom EUprogramarbetenandrauppläggningen avav

ikopplingenliksombeaktasJämställdhetsfrågorochHandikappfrågor,
mellan dessasakfrågor program.

Socialdepar-inombörarbetetfortsatta övervägasför detformernaDe närmare
samordnande roll.också börtementet, ges ensom

synpunkter:följandelämnavillövervägandenför dessavägledningSom
vill viäldreområdet,inomEU/EFTA-samarbetetdet fortsatta samman-För

med stöderfarenhetsutbyteochkunskaps-behovetfattningsvis betona avav
Vikartläggningarutredningar,utvecklingsarbete, etc.ochforskning anser

blibörEES-avtalet,med stödochEFTA-landSverige,följaktligen att avsom
kommersannoliktäldrefrågorförObservatorietEUrepresenterad i det somnya

bildas.att
nätverksarbeteeuropeiskai detbör ingåSverigevidareVi somattanser

Äldreprogrammet tillutvidgningdenoch idet förstaunderpåbörjats nya
följa ikanområden nästa steg.som



48 Avslutande diskussion och våra samlade bedömningar

orskningsbehovF

Vidare bör den översikt svensk äldreforskning Socialvetenskapligaav som
forskningsrådet gjordeSFR i samarbete med Kommittén för Europeiska
äldreåret följas1993 kartläggningEn bör all äldreforskninggörasupp. av som
har europeisk och/eller internationell anknytning. Kartläggningen bören en
vidare innefatta befintliga och planerade nätverk forskare inometc.av
äldreforskningens olika delområden/teman. Utifrån resultatet bör behov av nya
forskningsinsatser övervägas.

Detta uppdrag bör också i ljuset följande: SFR statlig myndighetses av som
ingår i EG-rådet för FoU-samarbete inrättades regeringen i juni 1992.som av
Rådet samordnar det svenska deltagandet i förEU:s forskning ochramprogram
utveckling. det "fjärdeI forskningsprogrammet" 1994-1998 har EU beslutat om

forskningsområde "targeted socio-economic research". förstaett nytt För-
gången den socialvetenskapliga forskningen med socio-ekonomisk inriktningges

samlad plats i EU:s omfattande satsning forskning, medänen om en
blygsam budget. SFR blir svensk samordnare för detta forskningsområde i
samarbetet med EU. Svensk äldreforskning har given plats i sammanhanget.en

detNär gäller forskningsfrågor vill avslutningsvis knyta till regeringensan
forskningspolitiska proposition 1992/93:l70. Utifrån denna pågår arbetet med

fram nationellt, tvärvetenskapligt forskningsprogram kring detatt ta ideellaett
arbetet och den offentliga sektorn. Ansvaret för uppgiften ligger den av
regeringen tillsatta Beredningen för främjande den ideella sektorns utvecklingav
C93/440/FOK.

Vi vill här erinra regeringens direktiv för vårt arbete där bl.a. fråganom om
frivilliga insatser uppmärksammas. dennaMot bakgrund och med tanke denpå
aktualitet dessa frågor fått i Sverige utifrån europeiska erfarenheter,samtsom

det sig angeläget just inom äldreområdet få fram fördjupadter kunskap ochatt
fakta frivilliga, ideella insatser i förhållande till den offentliga sektornsom
verksamhet. Vi därför detta bör bli särskilt inom det nämndaatt ett temaanser
forskningsprogram för närvarande håller arbetas fram.attsom

Fortsatt arbete nationellt och lokalt

ÄldreåretLokala initiativ tagits under bör stimuleras till fortsättning ochsom
spridning. den uppföljningAv kommittén gjort det lokala arbetet bl.a.som av
enkätundersökning och fördjupningsstudier framgår också fåttmånga haratt
idéer och inspiration för fortsatt arbete med delvis inslag.ett nya

Exempelvis bör erfarenheterna de 30-tal lokala utvecklingsprojektav
Solidaritetstemat initierades med stöd 1 miljon kronor Allmännasom av ur
arvsfonden enligt regeringens beslut, och fördelades Barn- ochsom av
ungdomsdelegationen, följas ligga till grund för övervägandensamtupp om
behovet vidareutveckling.av

ÄldreåretEn genomgående erfarenhet det lokala arbetet är öppnatattav
dörrarna för sektorsövergripande arbetssätt. Aktiviteter huvudtematett
solidaritet mellan generationerna har i sig förutsatt kontakter mellan exempelvis
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föreningsaktiva,personal ochanställdkommunaltäldrevård,skola pro--
allmänhet.bredverksamhet ochfessionell en

eller grannskapet,bostadområdetnärmiljön, utgörslutsatsviktigEn är att en
frivilligasåväl offentligasamordnamobilisera ochförplattformflexibel att som

insatser.
icke-organiserade insatserfrivilliga,närmiljönjust iocksåtycksDet somvara

effektivttillvaraintressegemenskap kanochspontanitetbaserade etttas
innebäraockså i sig kunnatycksarbetssättetsektorsövergripandeDetsätt. en
medborgareblandökad delaktighetdemokratinden lokalavitalisering enav -

offentligalokala,fördelningenbeslutsprocessinsyn i denoch ökad styr avsom
resurser.

uppdragregeringensutvärderingdenstyrksresultatDessa somav
100-talgällerSocialstyrelsen.med DettillsammansBoverket ettgenomförts av

och handi-för äldreboendeservicesamordnadförutvecklingsarbetenlokala
aprili 1994.till regeringenska lämnasredovisningutförligm.fl.kappade En

kommersiella ochoffentliga,hurexempelpraktiskafinns mångaHär
kanäldreungdomar,barn,målgrupperför olika etc.frivilliga resurser --

Europeiskaunderframgåtteffektivt Somsamnyttjasochsamordnas sätt.ett
exempelpraktiskaprovkarta påblivitresultatetdel II haräldreåret 1993 se en

idébokdenUtvärderingen ochgenerationerna.mellansolidaritetpå som
inomarbeteteuropeiskafortsattalinje med dethelt iocksåplaneras ligger

internationellt.nationelltspridas såvälbör därföräldreområdet och som
organisationer, kommuner,myndigheter,sammanfattningsvis deVi attanser

äldre och förförEuropeiska åretmeddeltagit/följt arbetetm.fl.landsting som
erfaren-inlemmamöjligt börlångt1993 såmellan generationernasolidaritet

för aktivtåtgärdernödvändigaoch vidtaverksamhetreguljära attheterna i sin
vidareutveckling arbetet.stimulerakunna aven

deltagandetsvenskaresultatet detförhoppningAvslutningsvis det vår attär av
ska1993generationernamellanför solidaritetäldre ochföri Europeiska året

utbildnings-ochstudie-användningtillspridning och kommavid somges en
utbildningsväsendet.och iorganisationerstudieförbund,material via etc.

äldre iFaktabästhemmabradelbetänkande "BortaMed vårt ommen
glimtarförmedlat intressantaförhoppningsvishar vi1SOU 1993:11Europa"

"GamlaslutbetänkandeMed detta äräldre ilivet Europa. somungasomav
äldreåret 1993"Europeiskagenerationernamellansolidaritetäldre.blivit Om

arbeteangelägnaför detinspirationvelatvi bl.a.1994:39 harSOU somge
ochglädjekännaska trivas,gammalförlandpågår i vårtständigt att ungsom

skiften ochallai livetstrygghet möten.-





Del II

generationernasolidaritet mellanOm
debattochidéererfarenheter,-

Innehåll Sid

lokalanationella ochSverigeiäldreåret 1993EuropeiskaA -
aktiviteter

fördjupningsexempel 67femi södertill YstadFrån Luleå iB norr -

medintervjuergenerationernamellansolidaritetOmC -
93sakkunnigaochkommittéledamöter

131berättarsvenska folketochGammal UngD -
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iäldreâret 1993EuropeiskaA

lokalaoch-nationellaSverige
aktiviteter

uppmärksammades iEuropeiska äldreâret 1993hurskaVi närmarenu se
aktiviteterlokalanationella aktiviteter,behandlasoch ordningSverige. I tur

1993i decembergenomfördesenkätundersökningdenresultatetsamt somav
Europeiska äldreâret 1993.Kommittén förav

Äldreåret.uppföljningochredovisningbådesidornaföljandeDe är avenen
Vi uppmärksammarlokalt.skeddehand deti förstaUppföljning gäller som

generationerna.mellanSolidaritetsärskilt temat
ocharbetsglädjebådehandlarentusiastiskafinns mångaHär röster omsom

stort gensvar.
kri-förekommandevanligastallrakritiska. Denockså definnsHär ärsom

for solida-för äldre ochEuropeiska åretinformationfåtttiken är att omman
alldeles förgenerationernamellanritet sent.

aktiviteterNationella

och förför äldreEuropeiska åretfirandetsvenskadetHojdpunkten på av
inleddesaktivitetsveckaden1993mellansolidaritet generationerna somvar

oktober 1993.äldredag den 1internationellapå FNzs
Äldredagen aktivitetsveckanochfiradeslandets kommunermångaI av

ochkonferenserägde radplanetnationelladetoch på arrangemangen
"tävlingar"från fleraresultatenofentliggjordesDessutom somrum.

mellanSolidaritet generationerna.genomförts på temat

Äldre-medinleddesoktober 1993aktivitetsveckan 1-10 attnationellaDen
regeringskansliet Rosen-och ilandethelafiradesoktober,dendagen, l över

talarstolen.varandra iministrarnabad avlöste
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Huvudtalare socialminister Bengt Westerberg pratade viktenvar som om av
solidaritet mellan generationerna i ochEuropa i värld med åldrandeett en
befolkning.

dagl det vanligt det vi kallar ålderdomär i 20-30 år. tidenatt Menvarar-
äldre del livet och dåligt utforskad.är ärsom en av som anonym

Därför tyckte socialministem det naturligt arbeta för väcka med-äratt att att
vetenhet kring de äldre och deras livsvillkor. Han poängterade detatt ett av
Europeiska äldreårets huvudsyften till något för de äldre.är "Attatt att görsse

från medvetenhet till handling."
Svenska pensionärer har det bra, konstaterade Westerberg. kanDe dra för-

delen Sverige under lång tid för klara vård ochatt satsat attav en resurser
och pensionssystemet väl utbyggt.att äromsorg

I Sverige finns det inte, i många andra länder, gamlastorsom en grupp-
lever långt under existensminimum.som

Solidaritet över gränserna

Europa åldras raskt. På 10-20 års sikt det u-ländernasär tur.
åldrandeEn befolkning i u-ländema ställer krav de rika ländernasnya-

biståndsinsatser. EuropeiskaDet äldreåret 1993 har solidaritet mellan genera-
tionerna mål. globalaDen utvecklingen visar vi också kommerett att attsom
behöva solidaritet sade socialministem och vidgadeöver därmedgränserna,
perspektivet.

Solidaritet i familjenstartar

Davidson,Inger bland ungdomsminister, tryckte familjens ochärannatsom
särskilt Föräldrarnas roll i arbetet för solidaritet mellan generationerna.

Grunden till respekten för människors lika värde läggs familjen,i sade-
Davidson.

ÄldreåretUngdomsministem har via sitt departement praktiskt. Enstött rent
miljon kronor har, efter beslut regeringen, fördelats till projekt ärav som
avsedda stärka solidariteten mellan generationerna. Ett trettiotal olikaatt
projekt har fått stöd. DavidsonInger några exempel:tog

Unga människor får siglära gamla hantverksmetoder äldre hant-som av-
verkare, och gamla spelar tillsammans, hjälperteaterunga som unga som
gamla med praktiska göromål. Och det finns motorklubb i Trelleborgen som
fått till bensin för köra pensionärer dit de behöver åka.attpengar

Solidaritet mellan generationerna

Äldre i Sverige tycker själva de har det bra. nöjdare sinaDe är änatt genera-
tionskamrater i EU-ländema. visade glädjandeDet den Europabarometernog

Äldrecentrumstiftelsen i Stockholm gjort Socialstyrelsens uppdragsom
med stöd från Socialdepartementet. Studien, presenterades vid aktivitets-som
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fåttpensionärersvenskaförsta därdenRosenbad,iinvigningveckans är sam-
EU-pensionärer.åldrandefrågor somsynenomma

majori-ochbetyghögaäldreomsorgsvenskäldredeundersökningenI enger
EU-ländema.iäldreomsorgenbättresvensk äldreomsorg änäratttet anser

länderdet i dessafamiljen,träffaroftastde ärsydeuropéer ärTrots att som
sigäldre känner mest ensamma.

familjenländeri mångadetländerna ärmellanskillnaderAndra är att som
svenskafrågartill äldre. Närhjälpregelbundenallförstår manmerparten av

ökade behovetdettäckahand böri förstapensionärer omsorgavsomvem
landsting.ochkommun86%svarar

välbefinnan-Sverige,ivälfärden högre attärIbland har sagt att menman- stödfanns ingetEuropabarometemMedelhavsländema. Iihögredet är t.ex.
harpensionärensvenskedenbildenför det. Fram person somentonar somav

liv, blirmed sittnöjdsamhällslivet,ioch deltar äraktivekonomi,god ärsom
sigoch inte kännerfamiljenmedgod kontaktharrespekt,medbehandlad

Äldrecentrum, Lennarth Johansson,ochAndersson,sammanfattar Larsensam,
Europabarome-redovisningfullständigarbete. EnsittSocialstyrelsen avmer

delbetänkande, "BortaäldreåretsEuropeiskaforKommitténläsa ifinns atttem
SOU:1993:l11.Europa"äldre iFaktabästbra hemma ommen

boendeSolidariskt

olikamänniskor iboendeskapaocksåSolidaritet kan att passarsomvara
undradeäldregrannskapetsboende förexempel bragodadetåldrar. Finns

Boverket,medsamarbeteiefterlysningskickadeochSocialstyrelsen ut en
EuropeiskaförKommitténochSBABBostadsñnansieringsaktiebolagStatens

äldreåret 1993.
godafå mångavihoppadesefterlysningallmän attGenom göraatt en- Socialstyrelsen,Wahlgren,Annicaexisterar,redanboendelösningar på sasom

Wester-Bengtplaketterochfick diplomochpresenterades"vinnama" avnär
förlogotypensvenskadenbronsreliefRosenbad. Plaketteniberg avvar en

äldreåret.Europeiska
ochska trivasboendedekrävande:boendebraSignalementet ett var
skapersonalennärheten,iska finnasochanhörigatrygghet, vännerkänna

boendetförskagrannskapetarbetsmiljö,braoch hatrivas resursenvaraen
levaboendetskagrannskapet. Dessutomiviktig delboendet skaoch vara en

generationerna".mellan"solidaritettill mottotupp
service-Rudskogavinnare:framjurynvaskadeövervägande treEfter moget

Valbo/Gävle.iFurugårdenochÅtorp MalmöBellisgården iVärmland,i ihus .vännlandsexemplet:fickmotiveringenhögtidligastekanskeDen
brinnandemedenskildavisarservicehemRudskoga"Byggandet att engage-av

med-våravisargenomföra dessa. Detoch attidéerför bragehörkan fåmang
människorgamlaalla.för Attangelägenhetålder,människor, är geoavsett en

visarRudskogaprojektetochangelägethemortsinkvarbo ärmöjlighet att
glesbygd."imöjligtdetta ävenäratt
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Solidaritet i bild

effektivtEtt sprida tankar kringsätt solidaritet mellanatt generationerna är att
använda bilden. bildEn 0rd,säger ordspråketän tusen Dettasäger.mer som

Äldredagenhade Socialstyrelsen tagit fasta på. På belönades pristagarna i täv-
lingen "Gammal och ung". Juryn fick ungefär 400 bilder välja mellan,att
bilder visade vårdens vardag och fest, i hemtjänsten, servicehus ochsom
sjukhus. kanskeDen innerligaste bilden föreställde vårdbiträdeett ungt som
kysser gammal kvinna. Jan Kwammarks bild fick pris med motiveringen:en
"Jan Kwammarks välkomponerade bild gammal och kvinnasav en en ung
ömsesidiga behov kroppskontakt och ömhet placerar sig stycke frånettav gott
föreställningen solidaritet detsamma omhändertagande."att är som

För spridning de vinnande bidragenatt gjorde Socialstyrelsen affischge en
med bilder och prisformuleringar.

påSolidaritet arbetsmarknaden

Är det möjligt med solidaritet mellan generationerna arbetsmarknaden när
arbetslösheten högär

frågadeDet DanielssonAnna ledde paneldebatten "Gammaltematsom
och i arbetslivet" avslutade första dagen på forskningskonferensenung som
"Med ålderns rätt". Konferensen anordnades i Stockholm 6-7 oktober Ar-av
betsmiljöinstitutet och Socialvetenskapliga forskningsrådet i samarbete med
Kommittén för Europeiska äldreåret 1993.

Vi har ingen generationsmotsättning på arbetsmarknaden, kontrade arbets--
marknadsminister Börje Hörnlund. fårJag många brev från tyckerunga som

de äldre kunde få det liteatt lugnare frånoch äldreta skulle slutagärnasom
tidigare för släppa någonatt ung.

Arbetslösheten olika fördelad och äldre,är sade Gunnar Olofsson,yngre-
vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet. I fiera europeiska länder har

försökt lösa problemet sänka pensionsåldern. Här kommer kravattman genom
på stigande pensionsålder samtidigt det finns önskemål slippa haattsom om
äldre kvar på arbetsplatserna.

ÅsaPanelen, där också Kihlbom från Arbetsmiljöinstitutet, deltog, diskutera-
de olika förslag till lösningar arbetslöshetsproblematiken. För få fleratt
ungdomar i arbete fler förtidspensioneringar idé. Och för äldre skaattvar en
kunna hålla sig kvar på arbetsmarknaden skissade på olika formerman av
kompetensutveckling.

Vi löser inte dagens problem med arbetslöshet bara hoppas påattgenom-
kommande högkonjunktur. Vi måste ha bredare diskussion, manadeen en

Börje Hörnlund.
Under dagen diskuterades också den äldre arbetskraftens öde i Europa,

arbetsmiljö, hälsa och utslagning förändringar har med åldersamt göraattsom
och hur äldre inför förändringar.reagerar
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Solidaritet via skattsedeln

ska vård ochhandlade vård ochKonferensens andra dag Huromsorg. om-om
solidaritet mellanvilken bygger det påklaras i framtiden månI gene-sorg

rationerna
drabbas oftaoch sparkraven ökar Förekonomin darrigNär är grupper.svaga

blir dyrare ochhemtjänst, sjukhemsvistelseräldre gäller färre får attattatt
forskning redovisadesgrad. visadeanhöriga får ställa i högre Det somupp

konferensen.
föräldrar. harfrån för sina Nubefriades de svenska barnen1956 ansvaret-

socialhar gått igenomnödvändigt eftersomsamhället tagit Detöver. envar
flergenerationsfamiljernasamtidigtarbetar kvinnorna,revolution: Nu som

deltogEinhorn,kds-politikern och professornförsvunnit, Jerzynästan somsa
ordföran-sjuksköterskefacketsmedden avslutande paneldebatten tillsammansi

Westerberg.socialministerde Ohlsson och BengtInger
väljer bort denmycket mångavården försämras såVad händer attom-

oroligt.undrade Einhomoffentliga, solidariska vården,
inom vården bekymmersam-besparingarnaOhlsson höll medInger ärattom

vården, ansåg åandelen anhöriga kan öka inomtrodde inteHon att menma.
anhörigaomvårdnad skerska densidan inte vårdpersonalandra ersättaatt som

emellan.
konkurrerarfinns ingen risk vibehövs i dag och detAlla goda krafter att-

sade hon.varandra,ut
mellan generationernavikten solidaritetSocialministern underströk att av

kan bidraockså pensionärerökar äldre. han menademed andelen Men att
varandra.hjälpaattgenom

aldrigekonomiskt, många harpensionärer har det braMånga dagensav-
hjälpa tillekonomisk ställning måstehar godhaft det så bra. De attsom en

förfinns mycket kvarriktigt gamla.täcka behoven för de Det göra attatt
områdeviktigtoch ska få det bättre. Ettmed behov vårdgamla äromsorgav

boendet
uppgift, summerade90-talets BengtBostadsbyggande för äldre är-

Westerberg.

på frivilligSolidaritet väg

Socialstyrelsen och Socialdepartementetboendet Boverket,Just närtematvar
aktivi-tjuvstartadeEuropeiska äldreäret 1993Kommittén förtillsammans med

och frivilliga insatser""Samordnad boendeservicekonferensentetsveckan med
september.29-30

med deninleddes alltsammanskonferensdeltagamaruskaFör att provo-om
"Är för välfärden"förutsättningfrivilliga insatsercerande frågestäliningen: en

blev intevid Socialdepartementet,statssekreterareCarl-Anders Ifvarsson,
skyldig:svaret

ofullständig väl-medblir samhällefrivilliga insatsersamhälleEtt ettutan-
Väntjänst.färd. Samhället kan aldrig klara t.ex.
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olikaUnder tvådagarskonferensen fick deltagarna del tio projektta av som
förvia Boendeservicedelegationen. Gemensamt dem de fErutsattestötts attvar

ganska i dessa sammanhangviss frivillig insats, något är nyttsomen
frivilligt arbete ligger utanför etable-Vi vill hålla fram den detyp av som-

intressegernenskaprade frivilliga organisationerna, bygger på spontanitet,som
sade Birgersson från Boverket ochoch solidaritet mellan generationer, Tommy

frivilligtfrågade: ska kombinera kommunalt arbete med arbeteHur man
Ifvarsson ansåg samhället har huvudansvaret:Carl-Anders att

monopol solidaritet. Frivilligt arbete Lppleversamhället ska inte haMen-
handikapporganisationer, kvinnojourer, pensio-i dag. allaSerenässansen

hyresgästföreningar åstadkommer rad verksamheternärsklubbar, Dessaetc. en
medmänniskor. Ibland har frivilligt arbetetill hjälp för iär satts notsats-som

välfärdsstaten. det finns ingen de kompletterarställning till Men motsats, var-
offentligaarbete har flexibilitet detandra utmärkt Frivilligtpå sätt.ett en som

välfärdsnätet,Därför frivilliga till hål i sadesällan når till. kan täppaupp
statssekreteraren.

Solidaritet i radion

kundeSveriges Radios förmiddagen den oktober,slog på P1 på 1Den som
Ödmans dennahöra Maj välkända i Senioren. dagJuströst ägna-programmet

Redan vårenberättelser "Gammal och undzrdes Senioren på ung".temat
Ödman, sclidaritetinspirerad Europeiska året för äldre och förhade Maj av

minniskorappell i radion, där hon badmellan generationerna, gått medut en
mellan generationer, både bra och dåliga. Sva-i alla åldrar berätta mötenom

hundratals brev. dem läses isig. kom Någralät inte Detvänta uppavren
sista avsnittet i detta betänkande.radion. Andra kan läsas i det D

påSolidaritet Fryshuset

Westerberg och Davidson slutade invigniigende båda statsrådenFör av
Äldreårets eftermiddagen ochaktivitetsvecka Fryshuset i Stockholm. Underpå

förvärldar, "ungdomshusets" dörrarkvällen den oktober två1 möttes när
första öppnades vid gavel för pensionärer.gången på Det ettvar sarrarrange-

Kommittén för Europeiska äldreået 1993.Fryshuset, PRO, SPF ochmang av
Kommittén för EuopeiskaTicoalu från Fryshuset, sakkunnig iNär Roger

fira invigningen aktivitetsveckan m:däldreåret, kläckte idén tematattom av
grandma" det trodde han inte :kullewith många"Dance att rovar somyour

ochväl pensionärer bege sig till skinnhuven, invamtrareidén i hamn. Inte törs
förena artister med äldrerockmusiker Fryshuset går det välpå Inte att unga

Kulturskolan,och knackade dörrarna tillså kom pensionärernaMen
Skinheadslokalen och rockbamdznsGraffittiakademin,Kometprojektet, rep-

samtalades och spelades flipper.lokaler. Och där tittades,
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underhöll, verkligen, ministrarnaFramme Westerberg ochBengtscenen
Davidson "Gammal och blev avbrutna Carl Bildt-Inger ung". Detemat av

imitatören först statsrådenGöran Gabrielsson fick gurgla på iattsom rzen
sedan lyckades fåEuropa och hela publiken med på noterna.

präglades förkvällenSammantaget Fryshuset glädje och skratt. Merav
sånt

Lokala aktiviteter

Europeiska äldreåret väckte och uppmärksamhetAtt 1993 intressesäga att
hela landet underdrift.över är en

Särskilt under aktivitetsveckan, oktober, fullkomligt sprudlade landet1-10
mellan deaktiviteter, både på Solidaritet ochgenerationernatematav som

vände enbart till äldre.sig

de allra första kom från Kronoparkens sjukhem i Karlstad.En rapporternaav
Redan den augusti Marie Ullenius och Lénie28 anordnade eldsjälarna

ÄLDREdag karlstadsborna ska glömma. TvåIvarsson motor-senten som
klubbar raggarbilar,skjutsade pensionärer från servicehusen till festplatsen i
hot-roads och Veteranbilar. festplatsen fanns möjlighet lyssna till ThorePå att
Skogman, besöka musikcafé, musikteater, dansa, fynd bland marknads-göra
stånden och dricka kaffe. Karlstads bagerier bjöd på jättetårta. 3 500en perso-

däribland sjukhemmets tvåhundra pensionärer lockades tillallanästanner - -
Kronoparken

mångaI kommuner på möjligheten låta allmänhetenatttog seman vara
Öppet hela landet. intepå verksamheten. förekom DetHusnärmare över var

äldreomsorgens kommunbara lokaler visades, många Bodens togt.ex.som
tillfället skolor och fritidshem.i akt slå dörrarna också till daghem,att upp

allmänheten Sundsvall, Botkyrka,välkomnadeAndra kommuner t.ex.som var
Kista, Hässleholm, Lund och Nybro.Ekerö, Nacka,

i Lundför äldre. pensionärerbibliotek visade teknik NumeraFlera vetny
information via datorn. Alla bibliotek iJönköping hur sökeroch man

Äldreåret, författarbesök ochuppmärksammadelänVästerbottens t.ex.genom
sångstunder.

flera håll, iäldre och barn förekomGymnastikuppvisningar med som
Sundsvall Kumla.och

förekom i Boxholm och iUtställningar med gamla föremål Hemse
teck-barna-alster. Vanligtoch på andra håll kunde besökarnaGotland varse

i Stockholm.sixty-four", i Nacka ochningar "When Im t.ex.temat
äldre och äldres villkor.blev tillfälle få kunskapAktivitetsveckan ett att om

Köping talade polisenhela livet".konfererades leva IKumla "AttI temat
Stockholm fickoch äldres rädslaf.brottsofferjouren "Våldet Ioch manom

förålderdom: det annorlunda"Utvecklingsstörning och Ar änveta mer om
stöd för ökad solidaritet kan"VilketEksjö tittadeandra". I närmareman
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åldrandetEG-perspektiv påVäxjö "Frånfå i Bibeln" och ivi ämnet ettvar
landsbygden iför äldre bo kvarsvårighetertill möjligheter och att

Kronobergs län."
för bygga broar mellanoch sedan längemycket, aktivtarbetatEn attort som

aktiviteter i skolor-förekom radSimlångsdalen.generationerna Där t.ex.är en
till jagelever skriver kort "Närbetyder så mycket",brev"Ett mormor.na:

berättar.skolan", pensionärergick i
Södertälje erbjödskulturarrangemang. IsatsadePå andra mestorter man

och Musikteatergruppenbl.a.med Sagateatemvarierat teaterprogramett
Oktober.

dessutom tillfället i aktStockholm,bland demFlera kommuner, atttog
gammal ochsvenskar och invandrare,mellanförsöka skapa möten ung.

och den mängduppñnningsrikedomsmakprov denbara litetDetta ettvar
äldreåretunder Europeiska 1993.förverkligadesidéer som

Enkätundersökningen

Året för solidaritetför äldre ochEuropeiskaklart för hurfåFör sigatt
bland kommuner,har1993mellan mottagitsgenerationerna pen-

genomfördeåretandrabibliotek och sig isionärsföreningar, engageratsom
enkätundersökning slutetEuropeiska äldreåretför iKommittén aven

till urval lokalaskickadesfrågeformulärdecember 1993. Ett ut ett sam-
totaltkontaktpersoner, 70ordnare och personer.

tillskriv-devilket 60 %knapp svarade 40,tiden är ärTrots att ca avmervar
pensionärsföreningar,represtenterade kommuner, 1219de svaradeAv somna.

länsstyrelse.idrottsförening,och övrigabibliotek 45 museum,

Europeiskakännedomförvaltningen, föreningen etcfickoch hurNär ni om
äldreåret 1993

Åtta fick höradet 8tiden. deminte Avsvarande preciserar görde somav
maj ochapril, i 4i 4ijanuari-mars 1993, 412hösten 1992,talas åretom

oftaskriveri april ochñck information attunder De senaresommaren. som
möjlighetför hainformation tidigarefåhade velat"för attdet sent". De attvar

aktiviteter.planera

bland anställda,den kretsenfåttaktiviteterharVilken inom egnarespons era
medlemmar etc

mycket bra18
braganska10

dåligellervarken bra8
dåligganska2
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3/4Nästan delar de tillfrågade tycker alltså inom denattav responsen egna
kretsen mycket bra eller ganska bra.var

Vilken har aktiviteter fått bland människor utanför de ledenrespons era egna
mycket15 bra

16 ganska bra
6 varken bra eller dålig
1 ganska dålig

mycket1 dålig

Också här 3/4 mycket bra eller ganska bra, det troligen svå-trots att ärsvarar
bland människor utanför de leden.avgöra Svaren kanattrare responsen egna

tolkas de besvarat enkäten tycker de fåttatt att ett närgottsom som gensvar
Äldreåret.de anordnat olika aktiviteter under

Vilken/vilka aktiviteter under året har de lyckade respektivevarit mest mest
misslyckade.

På den här frågan det mycket lättare vilka satsningar varitattvar svara som
lyckade. Många hade svårt peka direkta misslyckanden. drogmest Deatt

helt enkelt streck eller kommenterade "det beror lite förväntningar-ett att
na."

"Hur vrider och vänderjag på den här frågan så kommerän jag ingen-
stans Det har jättelyckat, direkt misslyckat.varit inget Det lättmest är att

sån här gång aktivitet misslyckad bara för det kom såinteatten se en som
många denpå på alla andra.som för domMen kom den jätte-som var
bra

Generellt tycks aktivitetsveckan 1-10 oktober 1993 Detmött störst ärrespons.
också då de flesta anordnade aktiviteter. På många håll har aktiviteternasom
koncentrerats till just denna vecka, eller några dagar under veckan. Bland det

Öppethände tycks servicehusen varitHus mycket uppskattade.som

aktiviteternaHar under det Europeiska äldreåret 1993 idéer, inspira-gett er
till fortsatt verksamhettion etc

38
nej1

Om vad känns särskilt angelägetja, gå vidare medatt

Vanliga samarbete med skola och dagis. Tanken återkommande ak-ärsvar
tivitetsveckor/ dagar och äldredagar också vanlig.är

Några har viljan, tycker de saknar "motor" eldsjäl kun-attmen en en som-
de driva frågorna vidare.
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börmellanÖka solidaritetenarbete för generationernaTycker Du attatt vara
samhälledagensområde iprioriteratett

absolut32 Ja,
kanske5 Ja,

dag.bra redan iNej, det fungerar2

Ändå det intressantnej.lättaredetställd så ärFrågan änär attär att svara
viktigtmyckettycker detöverväldigande majoritet är attattatt notera att en

generationerna.solidaritet mellantill ökadkan ledaarbetesatsa som

Öka soli-förfortsätta arbetetdet viktigtområdenvilkaOm attja, inom är att
mellan generationernadariteten

ochVård23 omsorg
Boendet19
Skolan29

19 Bamomsorgen
Yrkeslivet19
Forskning17

7 Annat

generationernamellanavståndettolkas ärskulle kunnaSiffrorna att somsom
det allradet därochSkolungdomar ärpensionärer och ärmellan attstörst

etablera kontakt.viktigast att
alla deförbättringar inomdet behövssvarandeockså devisarDe attatt anser

nämnda områdena.

inlem-kan/börmellansolidaritetfrågan generationernatycker duHur att om
etcföreningens,förvaltningens,reguljära arbetei ertmas

intehandfullknepigaste.enkätens Envaritfråga tycks haDenna svararen av
ökatalar allmäntsvävande. Mångaganskaalls och några attär omsvarenav

kon-någraoch åldrarverksamheterolika nämnamellansamarbetet attutan
flerasamordnare finnsellerombudsmanslagsåtgärder. Tanken påkreta en

håll.
exempel:Några

tillharförvaltningeninomsärskildavdelaVarför inte upp-sompersonen
perspektiv,generationsövergripande "enverksamhetengranskagift ettatt ur

ombudsman".

kommuneninomsamordnaransvaretharkan t.ex.Det person somvara en
kontakternaihopi och knyterspindelnuppgifttillhar nätetatt varasom

efterfrågas.som
attityd-ochUpplysningochSamarbeta,sektoriseringUndvik ta.ge

påverkan.
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Vi håller på utveckla samverkan i frivilligprojekt, där äldre ochatt ett-
handikapporganisationer, kyrkan, invandrare, skolan och äldreomsorgen är
involverade. Vi mycket idén och har flera intressanta projekt påtror
gång.

borde anlita pensionärer informera i skolorna och medverka dag-Man påatt-
hem. kunde anordna kurser i bl.a. hembygdskunskap.Man gemensamma
Nationaldagen kunde firas generationsgränserna.övergemensamt,

vårdbiträdesgrupper och personal i särskilda boenden kundeVåra ta-
med skola/bamomsorg i sin planering.regelbundet samarbete

sjukhemsbibliotek: Elever från högskola, gymnasieskola och grundskolaPå-
borde arbeta med den oerhörda kunskapsbank de boende på sjuk-sommer
hemmet På vanligt bibliotek: Sagostunder för barn kunde skötasutgör. av
pensionärer.

erfarenhet och kunskap levnadsforhållandena under 1900-talet kanVår om-
få sitt arbete. Aldre och kan hjälpas finnade i attnyttaunga av yngre

framtidatill hållbart samhälle.vägen ett

och kulturupplevelser program. Satsning påGemensamma arrangemang-
alla naturligtmedier lockar ungdomar till biblioteken såäven mötsattsom

där.

Vid pensionärsträffar kan barn och ungdom bjudas för underhålla deatt-
äldre med exempelvis gymnastik, musik och sång.teater,

Europeiska äldreåretSammanfattningsvis, vad tycker personligen detDu om
Vilka de viktigaste lärdomarna1993 är

förhoppningar. finns glädjeMånga andas entusiasm och Det överenav svaren
fortsätt-ha med något angeläget och hoppas påkommit igång mångaatt en

kunnaning. har tagit första trevande under året och hoppasMånga några steg
i framtiden.fortsätta

pensionärsföreningarnaSärskilt blandfinns också flera kritiskaDet ärröster.
Äldreåretinformation förtrycker de fåttdet många sent.att omsom

negativanågraFörst röster:

alldeles för InformationenUppfattade Europeiska äldreåret1993 sent.att var-
uppfattade endastm.fl.borde ha gått till skola, barnomsorg Innan attut

augusti. Vi har skapatinformation vi inne iäldreomsorgen erhållit nyavar
och skolan.kontaktlänkar under året mellan äldre

speciella år förkonstigt måstemig känns det liteFör att arrangeraman-
det alltid varit självklartmin och på livet hardetta. I uppväxt att mansynen

individuella förmågan harvisar hänsyn for denlyssnar, respekterar och man
i fack beroendenationalitet. Vi får inte delasoberoende kön, ålder, el.

skyldighet våga bryvårålder måsteDet att oss,gemensammavaram.m.
samhälle där vi kan kännalägga i för arbeta ett gemensamtatt upposs

harmonitrygghet och
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kommitté förrän isoc.dept. inte tillsatte -92, DessutomSvagt äratt en nov.-
proffs-tyckande från dep. soc.styrelsenibland lite för mycketdet + m.m.

bort de äldre, dvs. medminst glömmer oftaInte man resurssvaga personer
demenssjukdomar. Under de årenomfattande handikapp, senare som upp-

friska visas fram. Till och meddet alltid demärksammats så är nästan som
makar, visar densådagstidningarnär gör reportage ett manom ex par

fungerar dåligt det viktigt belysa dettavardag. hemtjänstenfriskes När är att
kunde visa på bra vård ochtrevligt någon gångdetmen vore om man-

misslyckats med. allt de äldre äldre harhar äldreåret OmDetta somomsorg.
ständigt ställs dåligt- så för-form vård och servicesig i ut tarrunt somav

Försök istället visaavstånd det blir för jobbigt. påmodligen lätt attyngre -
äldre får. Välkom-värdiga vård och mångaden många gånger omsorg som

besökpåmen

maskineri består precisTrögheten i kommunaltår andra årEtt somsom
handling. tufft arbeta medförmåga till planering och Det är attgemensam

alltför få själslig stimule-äldreomsorgen. inserkultur Tyvärr attgentemot
bort".mänskor inte skall "vissnaring nöden Men mötenär tvungen omav

kraft och visst finns demed eldsjälar ger

Vi avslutar med några positiva röster:

möjliga. Förståelse-gjort mellan generationernaMycket bra Vi har möten-
arbeta med människorrespekt-insikt-tolerans. det fantastisktAtt är att oav-

fast det visste jag redan innan.åldrarsett -
viktigt riktajippobetonade, ändå detDesignade år kan upplevas är att upp-

generationssamspelmöjligheter faktiskt finns imärksamheten de som
Äldreåret.till kunnaoch inspiration BörRoligt igång"någon "satteatt gav

och helt naturligt. har varitsmidigare, lite enklare Detfungera lite ett
förberedelser. Roligt har det varitfantastiskt och mycketplanerande -men

generationerna. Roligt hörakontakter mellanjobbigt. viktigt det medSå är
och läsa elevernas reaktioner.om

Äldreår attitydföränd-olika frågor.fokusera Attdet blev 1993. AttAtt ett
väcks för äldre.arbete. intresse Attlång tid och medvetet Attringar kräver

vill Aldreåret skallfortsatt arbete. -93törstande behov finns för Ingen attett
slut.ta

äldre i samhället.vilken viuppmärksamhetenhar ökatDet ärresurs
samverkan nårgenerationerna.samarbete mellan IVisat på vikten manav

Ökat fallvarandra; i varje börförståelsen foroftast bäst resultat. en process
ha här ochi den riktningen startat var.

mycket bra initia-äldreåret varithar det Europeiskamig personligenFör ett
det ganska lättsammanfattas medviktigaste lärdomen kantiv. Den är attatt

sigbara bjuder litegenerationenmed denfå gemenskap om manyngre
desjälv, och lyssnar pâ unga.
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Äldreåret fungerat väckarklocka ochuppfattning 1993Vår är att som en-
impulser från högsta nivå in-därför bör följas fortsättningsvis med somupp

mellan generationer-till satsningar "solidaritetspirerar alla EU-regioner
na"l
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Från Luleå i tillB norr

Ystad i söder fem-

fördjupningsexempel

Vi har valt fem kommuner, från till söder, får fungera för-ut norr som som
Äldreåretdjupningsexempel hur firades olika håll.

Kommunerna är:
Luleå norrlandskommun och de få kommuner ak-satsaten en av som-

tiviteter under hela året.
Solna storstadskommun anordnade temadagar och lyckades lockaen som-

skolan till samarbete.
därVästerås det bland pågår återkommande träffar mellan skol-annat en-

klass och damer servicehuspå följd servicehusenett atten grupp som en av
Öppet Äldreåretsanordnade under aktivitetsvecka.Hus

Äldre-Tidaholm på och handikappår 1994.satsar ett egetsom-
Ystad för medelstor svensk kommun, med glesbygdrepresentantsom en-

och byar.många små
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Äldres ÅrLuleå kommun satsade på De 1993 med
aktiviteter under hela året

Luleå kommun med Socialförvaltningens avdelning Vård Service som
spindeln aktivanätet" mycket underi Europeiska äldreåret 1993. Ivar

februari beslutade kommunfullmäktige1993 Luleå skulle på "Deatt satsa
Äldres Är" och fick uppdrag "driva året".itre attpersoner

decemberI 1993 träffar eldsjälarna Margaretha Wiklundmitten jagav
och Ulla Fredriksson lokalerna på Smedjegatan, någrai från Stor-snäpp

pryds logotypen"monument", för De äldres årgatan iett stortsom av
Luleå. Med finnspå också Nilsson, ordförandeBirger Kommunalamötet i
pensionärsrådet, aktiv PRO och medlem kulturkommittén.i harNär viav

och samtalat stund skyndar avdelningschefen Håkansuttit Ohlsson in.en

det effektivaSom det har Vård Service redan i december hunnitgäng är
med sammanfattningsmöte. träffasNär har de haft möjlighet tänkaett att

Äldres År.igenom vad uppnåddes under Desom
Vår målsättning få det krylla i hela kommunen, berättar Mar-att attvar-

garetha Wiklund, eldsjälarna Vård Service.en av

Äldres ÅrpåSatsade marknadsföring Deav

Luleå kommun har mycket rikt föreningsliv for människor i alla åldrar ochett
Äldresinriktningar. har Vård ServiceDet sig i arbetet med Deanvänt av

År. Resonemanget gick så här: "Varför ska organisera saker närnya
redan har alla föreningar"

beslutet äldresNär år kom insåg vi snabbtDe små varelseratt treom- Äldreåret.inte kunde Vi måste få igång människorgöraensamma en massa
inom föreningslivet och bland vår personal.

Äldreåretfå i luleåbornas medvetande börjadeFör medatt göraattman
logotype igen i allagått och i all annonsering. Allaen egen som arrangemang

kring bordet tycker marknadsföring viktigt. Till sin hjälp hade deäratt en
grafiker har gjort fina trycksaker.egen som

viktigt det skulleDet Ulla Fredriksson.sägeratt snyggt,var vara-
Inför aktivitetsveckan i fannsoktober två i båda lokaltid-stora annonser

ningarna.
Vi har föreningar och alla jobbar inom hemtjänsten möjlighetgett attsom-

sitt utbud i Annonsbladet kommer varje vecka och går tillutannonsera som
alla hushåll. kanske fortsätter med, fortsätter Ulla.Det
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Äldres Årskulle känna tillväl alla DemålsättningarEn attvareraav
berättar Margaretha.hjälpt mycket,Pensionärsföreningarna har oss-

de harjobbar inom hemtjänsten,glömma allaVi ska inte engageratsom-
inslagna detfortsätta den Mansig mycket och kommer vägen.att ser som

jobba, Ulla.sägersättett att

Äldreomsorg Luleå villkorde äldresi

Äldres År vår äldreomsorgförändringsprocesspassade så bra i denDe som- Ädelreformen förden organisationenExempel har vi iinneär nyagenom
personal leverhelhetssyn. Vårfor äldre. Vi påsärskilda boendenvåra satsar en

blir rik allavardagenboende för tilltillsammans med våra sätt.attatt se
syften;det våraoch aktiviteter och allt. InterntMed kultur attettvar av

närmiljö.kontakter i sinska byggavårdbiträdesgruppernaservicehusen och
Hemköp ochkyrkan, fritidsgården, PostendetJobbar på Porsön äruteman

förklarari något,vi innemed, inteska kontakt görvänta stanatttaman
Margaretha.

omkring, de äldre harsamhället såServiceboendet ska använda attrunt som
kontakter i före-kontaktnät och sinafår behålla sinakommunicerasvårare att

detta.för underlättaVård Service tillningslivet. Sedan är att
upplevelser. skafärger, dofter och Dubidra medFolk utifrån kan nya-

inte fellite skröplig, detfortsätta människa, du ärärtrots att person-vara
Äldres År skjuts åt detharblivit gammal.ligheten for du De sättetgettatt en

Margaretha.arbeta, sägeratt
betyder väldigtvarje stadsdel.i Luleå, i DetföreningarPRO har 14 en- Äldreåret, Birgerengagerade imyckethar också varitmycket. Vi säger

Nilsson från PRO.
potentialpensionärer harfräscha piggajärngängDet finns storett somav-

pensioneradeoch Vi harbåde gamlaför andra,något stöttgöraatt unga.
distrikts-pensioneradeBirger.gamla politiker Detriksdagskvinnor och ärsom

organiserafolkforeningsmänniskor;rektorskor ochsköterskor, är attvanasom
Margaretha.andra,mycket föroch sägergöra

anspråkvill iFolk tas

anspråk tillräckligtblivitbland dem dedet iinteFinns tagnasom

de tidigarevanligtunder året.mycket DetharDet är attmött varsom-
pensionä-och blivitde fyllt 65 årbetyder någotde inteaktiva känner näratt

Ulla.sägerrer,
justviktigt betonadettycker allafrivilligt arbetetalar är attNär attomman

frivilligheten.
ärju gamlaBirger,dinaarbetsplikt. Mångafrågainte vänner,Det är avom-

fåtthar inteidéellt arbete. Demycket medjobbatforeningsmänniskor harsom
hela sittgjort iSå harsålt lotterde harkorvöre, tvärtom,utanett manosv....
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liv och det inget fel fortsätta med det. handlar fortsättaDetär att attom vara
människa, Margaretha.säger

Frivilligt arbete kan grädde på m0set"vara

Väntjänsten väldigt omfattande i pensionärsföreningama, berättar Birger.är-
Vi följer med promenad eller till biblioteket, hembesök.görut

vid bordet visar fler förGruppen dörrar frivilliga insatser.sätt öppnaatt
gäller for Vård Service pensionärsforeningamaDet välkomna,säga äratt att

leda studiecirklar servicehus ochpå ålderdomshem.attt.ex.
Vi inom Vård Service ska hålla dörrarna, Ulla. Vi ska stå tillsägerupp-

Tidigaretjänst med kontaktpersoner. har inte riktigt skavetat taman vem man
kontakt med. Vi kan den förmedlande länken.vara

Vi har vårdbiträdesgrupper. det50 Kommer två damer från ellerSPF PRO-
och Vi ställer hembesök eller går och hjälpersäger:" till", sågärna utupp

vårdbiträdena vilka skulle uppskatta det, Margaretha.sägervet som

Det finns utrymme för frivilligt arbetemer

den här professorI intervjuserien ingår viLars Tomstam. Han iattanser
Sverige frivilliganått för det arbetets omfattning. håller luleå-Detgränsen

inte med Vid upprepade tillfällen har de människor lidergänget möttom. som
inte betyda något för harnågon, tråkigt sedan de blivitattav som ensamma.

Medmänskligheten inte för blir äldre, Ulla.sägerstannar attav man-
Under aktivitetsveckan oktober det få1-10 1993 missade Deattvar som

Äldres År pågick i Luleå. de uppskattade dan-Ett mestav arrangemangen var
till riktig orkester, Stadshotellet. Ulla denMargaretha och berättarsen, om

härliga stämningen:
handladeDet värdighet och integritet, sig fmnågon görattom vara som-

och går på lokal och inte snålar och räknar Margaretha.sägerpengar,
Personalen har vi lovat återkomma med dans varjeenorm Nu år,attvar-

helst två gånger, Ulla.säger
Tänk kunna gå Statt urgammal eller jätteskröplig,äratt trots att attman-

få känna sig hemma där och fortsätta det tycker flikargöra man om,
Margaretha in.

Vår roll hjälpa, underlätta, det friska fortsattai detär att att att ta vara-
livet. Alla lever faktiskt tills de dör. ibland måste ha hjälp, fort-Men man

Ulla.sätter
berättar gamla senildementaDe Agda inte längre hon bor.vetom som var
rullades till och frånHon dansen och dansade hela kvällen.nästan

kom ihåg dansen fleraHon i dagar, Ulla.säger-
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rättighethela livetAtt leva är en

påtaglig för såg Vihade så på.och upplevelsen honHär oss somvarsomnu-
lyssna på Agda ochvår skyldighetmänniska njöt.såg Det är atten som

glädjeVad henne stundbetyder för hennelikar. Vad någothennes avger en
historia. mindesband tillbaka i sin HonKanske hon hittade egenmassaen

dofterna och ljuset istämningen, musiken,tackkanske alla andra danser, vare
Margaretha.lokalen, säger

Äldres År riktigt gamla. Allainte bara till deriktade sigDe arrangemang var
märk-pensionärsföreningarna ökadeVerksamheten ifor allmänheten.öppna

bart.
bara ska det här året,hoppas det intePRO-föreningarna-Inom att varaman

skatillbaka och detteaterutbudet och kommerdansen, attannatutan att vara
Birger.pensionärsföreningama,Vård Service ochsamarbete mellan sägerett

aktionengenomförde Luleåmellan generationernaPå soldaritet t.ex.temat
linjefrån gymnasiets estetiskadå ungdomarinte min farmor/mormor""Rör

rullstol.och drog dam iutklädda gick ut stan en
vi bara någonfick. brändeläckert, vilken DetDet avresponsvar-
det inte finnsdet visarsnabbt överstökat,halvtimme. Det ton-att enmenvar

berättar Margaretha.rädd sin farmor,åring inte ärsom om
konser-Musikskolan har anordnat tolvmycket på musik.Luleå satsade också

Service servicehus.kyrkor och i Vårdtryckt t-tröjor, spelat iter, upp
servicehusen.och barnen komma iviktigt för ungdomarnaDet är att-
kan tyckadet hur detvilka bor där, hur DeinteBarnen är. attut,vet sersom

döda,särskilda boenden egentligenålderdomshem eller ide bor på ärsom
Ulla.säger

Luleåhåller iGenerationerna ihop

Ungdomar hargenerationsmotsättningar.Luleå allt ingafinns detI trots stora
mycket i släkten ochumgåsmed och farmor. Mankontaktmycket mormor

ihop mycket.håller
Å har önskemålutvärderingsmötetdet fram underandra sidan kom att man-

dagisinte baraberättar eller läseräldre kommer och utanatt sagorom
Birger.här året,lite under dethar börjat småttockså i skolan. sägerDet

i skolan. detviktigt komma Mentycker detVård Service ärär attatt
till.ska vända siggällersvårt. Det vetaatt manvem

de äldretala vilkeni skolan ochVi ska aktivt är, närresursom-
Ulla.Samhällsorienterandeiska arbetenskolan ämnen, sägergöra

skolanVård kontakt medService önskar ökad

tycker jagdagis och äldremellan skolan ochkontaktenhär medDet att man-
dotterdotterskolan, jag harBirger. Västraska utvidga, Jagsäger envar

kom ditsin morfar.för fröken Jaghon berättadei andra klass ochgår omsom
tiden. berättadeblickstilla hela Jaglektionstimme. Klassenunder satt omen
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jag igick skolan och lite arbetslivet. väldigt kul.Detnär om var
Vi tenderar dela människor i kategorier och dem. Menstängaatt upp-

varje tonåring har chansen till kontakt med den äldre generationen tarsom
den, det så vilsamt slippa och farsan bara härjar med dem,är att morsan som

Margaretha.säger
Vi ska på erbjudandet få med i skolan och informerata att attvara vara-

och orientera vad händer med den äldre generationens förutsättningarom som
i samhället. där vi tidigt kan påverka attityder. vi har inte haftDet Menär en
riktigt klar målsättning för vad vi vill i skolan, Håkan Ohlssonsäga säger som
kommit i fortsätter:Hanrummet.

förändraVi vill bilden åldrandet. skolan så fixerad vidI ärav man ung--
domen och allt tråkigt fyllt år. ska20 Du vacker, duär närtror att man vara
ska rynkor Vifult. ska tala det precis Livetär är tvärtom.attvara ung, om
lever hela livet, har funktionshinder eller dement.även ärman om man

detVi vill visa finns människa innanför det rynkiga skalet. Bildenatt en-
den ryska tycker jag bygger hela livet därMan och långtav gumman om.

inne döljer det sig liten flicka, Ulla.sägeren
ganska vanligt äldre lite rädda för ungdomar i Sverige. LuleåDet Iär äratt

det bästa minska rädslan till gamla ochsättet ärtror att att att attman se unga
möts.

behöver inte regissera dem så himla mycket,Man i sigmötena enger-
upplevelser. i riktning våra vårdbiträdesgrupper ochEtt rätt ärsteg attmassa

våra servicehus med närmiljön i planeringen. dagtidPå det skolan, fritisärtar
och dagis tillgängliga, Margaretha.är sägersom

Se servicehusen i samhälletsom en resurs

Håkan Ohlsson och hans medarbetare Vård Service arbetar för bo-att
stadsområdena ska blir levande. det konceptet ingår mellan olikaI mötetmer
generationer.

Vi får inte till aktiviteter där gamla träffarbegränsa andra gamla,oss-
handikappade träffar handikappade ochandra så och de medel-är ungarna
ålders för sig. samhälle delar i onaturliga,såntI ärett oss grupper som

Håkan.säger
till servicehuset området, detska naturligt i inte baraDet ärattattvara-

till för pensionärer, kompletterar Ulla.
Äldres År inte kostat Luleå kommun någraSatsningen harDe stora sum-

Vid fullmäktigemötet i februari 350.000 kr. Allt har inte1993 avsattesmor.
personaltid. Vetskapen det funnits hargått åt. Till det kommer attom pengar

Äldreåret förökat djärvheten hos dem medverkade. vad har betyttMensom
eldsjälarna

linje varitkänner mig inspirerad vidare, den harJag stöttaatt att som-
all verksamhet. ochi några Vissa grundteser gäller för vår Varvår år. en som

få möjlighet uppleva stimulans i vardagen. Vi talarfår stöd ska att omossav
du och lever sista månaden. Grunden för"Aktivt liv", 95 år Deäven ärom

Äldres År Håkan.finns i vår verksamhetsidé, säger
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Äldres År många dörrarDe har öppnat

fortsättakänns lättjobbet.för det fortsatta Detkanalerhar attDet öppnat nu,-
Ulla.säger

Äldres År det har varittyckersjälva.bättre vi begrep JagDe än att envar-
tändamänniskor skulleandraskulle litaVi viupplevelse. attattsaenorm

detSnacka gårkatalysatorer.skulle baraprojektet. Videt här menvara -
här,kan fungera såinför det, detödmjukhet sägerkännerhar blivit så Jag att

Margaretha glatt.
kanskefolkrörelse. haroch Därföreningslivinomhar jobbat längeJag-

medjobbetsökt utåt. Iverksamhet och inteföreningsvidlåst ossoss en
Ãldreåret kontakt medoch sökasöka sig utåtskajag upplevthar att man

det mycketoch sånt,skolan och barnstugorföreningar, medandra mer,ger
Birger.säger

Luleå till andra kommunertipskommun ger
ieldsjälarandra kommuner. Etttips sättaService har ärVård attatt ge

och roligt.spännande, intressantbliarbetetfåhar förmåganarbetet. De attatt
och problem,från hinderbortsedet lättledningeniMed sådana är attpersoner

kanske målar annars.uppsom man
dåupptaktsmötetmarknadsföringsfasen, iligger iframgångenNyckeln till-

börjar detvision, dåbör haengagerade. Ochidén säljs och folk blir enman
Håkan.hända saker, säger

"utanför"för demmöjligheternatydliga och visa ärVi måste somvara-
Ulla.härföreningVad kan sägerVi ska tänka:Vård Service. göraen

Ãldreåret för denmycketbetytthar dessutomprojektarbeta medAtt ett som
stärkts.Självkänslan harpersonalen.egna

medborg-allasamhällsfunktionviktigbetraktasverksamhetVår avsom en- efter-förvalta. Vimåsteförtroende ärochharVi ett stort somansvarare.
inomjobbar"Jagför kunnabra basbehövda. säga:och Detfrågade är atten

på detsig intepersonal uttryckerAlldet."och stoltServiceVård överär
braHåkan.känslan, Utandenskapajobbar för sägervi attsättet, enmen

samhälle.civiliserathar inteäldreomsorg ett

väldigt aktivverkarVård och ServicePersonalen inom

förändring.förnyelse ocheftermöjligheter ochflertalet strävarDet stora ser- trivs i jobbet.sågårkänner detinspiration, vifått göra attVi har attatt man
hjälp,vårbehöverför dem sägerresultatsamtidigt bättreDå får ett somman

till de äldre.personalenfrånglider återoch perspektivetOhlsson, överHåkan
oberoendestimulansbehöverochska stå i Varde äldreFör centrum. aven

Luleå.understryker ioch handikapp,ålder man



74 Från Luleå till Ystad söder -fem fördjupningsexempeli inorr

Äldreåret blev draghjälp lansera synsättatt ett

Vi leker med idén Aktivt liv. handlar kropp, själ,Det vardagssysslor,om-
tidningar, nyheter, lära och leka, varje enskild människa i ochsätta centrum
skapa och bibehålla vänskapsband. Sociala nätverk lika viktigt hållaär attsom

i hömen, rundar Håkan Ohlssonrent av.
Men Margaretha Wiklund får sista ordet:

Äldres ÅrDärför kom alldeles Vi fick draghjälpDe lanserarätt. att ett-
synsätt.
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i alla fördeltog högstadieeleverSolnaI arrangemang
äldreåretEuropeiska 1993

Solna Stads-femtonvåningars betongbyggnaddenSju i ärtrappor somupp
intrycken Europeiska äldreåret 1993.för sammanfattahus vimöts att av

Nordfjell frånSolrosen och Erik PROfrån SPFGöran StattinHär sitter
Åberg, Äldrenämnden ochAnneli sekreteraremedHuvudsta tillsammans i

blev denäldreomsorgenmed 20 årSolveig Peterson, sina inom somsom
Åldreåret Stad.Solnahuvudansvaret för genomförandetjick iav

"Äldreforum",Kommunala pensionärsrådetfinns förutom detSolna stadI ett
pensionärsföreningar och SPRF.från alla PRO, SPFmed representanter

Ãldreforum ditföreningarna och kommunen ochlänk mellanfungerar som en
chansen tillstadium. pensionärernakommer information tidigt Detett ger

"Äldrecentrum"Äldreomsorgen indelad i åttainflytande i omsorgsfrågor. är
område.inom geografisktoch handikappomsorgenfor äldre- ettsom ansvarar

Äldrecentrum för pensio-förtroenderåd medTill finnsvarje representanterett
inom området.närer

haglar ochvarandra väl, skämtenAnneli, och Erik kännerSolveig, Göran
Ãldreforum.med i Solnassitter dessutomalla glatt. Båda "pojkarna"skrattar

möjlighet titta påharorganisation dem bra. Här närmareattt.ex.manpassar
Ädelrefonnen förtillräckligt flexibelorganisationenhar slagit ochhur ärom

ökar.vårdbehovenklara bra vård och näratt omsorgen

Initiativkraften viktigär

initiativkraften frånsigtagit medoch Erik två äldre herrarGöran är ar-som
ochdet militäraarbetade länge inompensionärstillvaron Göranbetslivet till

ned-medverka tilleffektiviseringdeltog iErik attstatsapparaten genomav
nämnder.kommittéer ochrad statligaläggning av en

Solveig känna någonbehövde inteverkställande störreMed sådana trupper
hade "brain-juli,i slutettill förstahon kallade närmötenär ett manavoro,

Ochoktober.aktivitetsveckan 1-10sig for påoch bestämdestorming" att satsa
erbjöds:vad solnabomaurvaldet här är ett av

oktober1
vemodlite glädje, litegammal" lite tankar,bliUlvenstam: AttLars -
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oktober4
Åldrenämndens Falk informerarordförande Elisabeth "Nya avgiftssystemetom

handikappomsorgen.äldre-ochinom
inkontinenshjälpmedelApoteket informerarTema: om

ryselius.Chejsläkare RolfHusläkarsystemet: T
nyckelharpospelpensionärsgymnastik,Boulespel,

oktober5
Öppet hus urkosenT

HagalundGamlaJohn Cavallin talar om
säkerhetsfrågorPolisen informerarTema: om

författarskapberättarNiklas Rådström sittom

oktober6
Ådelreformen: denblevHur

Hagalund.Film: Olle Olsson,
"Ställ frågor krämpor"SjukgymnasternaTema: om

Stadshustrappan.hedans påT

oktober7
Åldrandet. Selanderhefvläkaremed blir äldre C GöranVad händer vinäross

ochFörsäkringskassan KBT.Tema: pensionerom
Mannekänguppvisning.

Solna och påiStadshushallen, biblioteket Centrumveckan: UtställningarHela
Solna Hembygdsmuseum. .

till olikaringdeSolveig i telefon:augusti tillbringade HondelEn runtstor av
Äldreåret medverka.uppmanade dem tillochskolor, erbjöd material attom

påhögstadieelever deltogbl.a.Solveigs mödor blevResultatet snart sagtattav
aktivitetsveckan.varje underarrangemang

igång. Detarbetet väl komvända timglas,Det näratt ett varsomvar-
genomföras,idéer inte hannkul, och vi har kvar sägersvettigt, sommen

Solveig.

på skolankontakt medSolna satsade

sig till skolorna, medanSolveig vändegjordeingen slumpDet attsomvar
verkligen få igång verksam-villeformerade sina Honoch ErikGöran trupper.

hadegenerationema.solidaritet mellan Honhet på tur att stötatemat en
och hjälpte till blandblev eld och lågorfritidsledare snabbtrektor och somen

ÄRerkänner hon det svårtSamtidigtorganisera boulespelet.med attannat att
värld för sig.skolan, detkomma i äratt en

fick dåligt Dåtill stånd,teckningstävlingVi försökte få men gensvar.en-
börjadeRäsundaskolan och de rita påkontakt med Klass l ASolveigtog

ställ-gjorde sin teckning och deAllajag 65 år".jag"Hur ärär närtemat: var
alla,uppskattade utställningenkanske deni Stadshuset.des Det mestut avvar

Anneli.berättar
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Skäggiga herrar, damer med hundar och hadeVad ritade då sjuåringarna en
lever inte jag år."faktiskt ritat "Jag 65ärnärgravsten.en

solidaritet viktigt i storstadskommun Solna, därarbeta medAtt är en som en
ensamstående. finns inte så många naturligadel befolkningen Detärstor av

barn saknar äldre släktingarmötesplatser mellan äldre och Många påyngre.
utbredd rädsla för ungdomar.håll och bland äldre finnsnära en

generationskonflikt.talar risken för målar scenarioErik Han ettom en upp
Äldreåretarbetslöshet och gamla. Under kundemed fortsatt hög många man

i arbetslivet och de äldre.påbörja dialog mellan dem påär väg utsomen

Många fördomar äldre och ungdomom

föreställningar bland människorpekar det finns mångaGöran på att unga om
äldre skulle "tärande".att vara
Många de flesta äldre betalar skatt och vi inte harinte att attvet massor av-

förmåner. verket det så Solnas pensionärer står för omkringI själva är att en
femtedel kommunens skatteintäkter.av

Och dem lite rädd för ungdomar. tvekarGöran tillhör själv Hanär attsom
åka tunnelbana kvällarna.sent om

till alla har sällskap hem, be-När går på i föreningen vi attteater ser-
han.rättar

Erik har reflekterat det kunde farligt åka kommunalt.aldrig över att attvara
mycket tid privat solidaritets-Han denär ägnarspontana typenmer som

servicehus och får han lust, går hanarbete. Han har lett samtalsgrupper
skola brukar han bli omringadoch med barnen. Påpratar rasternaen av

villalla tala med honom...som

Äldreåret fyra boulebanorgav
Äldreåret februari,"Tänk vi det i såArbetet med kom igång vetatsent. om

har haft detredan ijanuari 1994,hade hunnit göra..."mycket Menvi mannu,
direkt fortsättningfamiljeårförsta kring 1994. DetFN:smötet ser man som en

Äldreåret. få fortsätt-aktiviteternaFamiljeåret kommer mångaViapå att enav
med bl.a. invandrar-och boulespeletStadshustrappenning, dansen påsom

Hagalund.barnen från
ak-direkt följdboulebanor.fyra kommunala DetbyggasDet ska är aven-

tivitetsveckan, Göran.säger
Äldreåret, främstengagerade iblev ocksåäldreomsorgeninomPersonalen

Öppet ochaktivitetsveckanunderanordna Husatt senare.genom

håller friska längreäldreFöreningsarbete

Ärkalendrar. det inteEriksi och möten,hål Göranfinns inte mångaDet
tyckerorganisera Väntjänst. Dedet handlaboule så kan attbridge eller attom

aktivera deminst förviktigt, intepensionärsföreningamaarbetet inom attär
äldre.
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Jag föreningarnas verksamhet förebyggande. De kommeratt äranser som-
till håller sig friska längre, Erik.sägeross

instämmerJag fullständigt. Anneli nickar bifallande.-
detMen svårt nå med information i kommunen.är Den uppdelad iatt ut är

flera stadsdelar, inte har så mycket med varandra deAv 12.000göra.attsom
pensionärerna mer femte solnabo bara tredjeän organiserad iärvar var en
pensionärsforening. För alla de andra hänvisad till afñschering,är man an-
nonsering och kom-i-håggott

Arrangemangen lockade ändå skaror och finns planer någon slagsstora nu
fortsättning under våren. Gärna något "tjosan tjim", Erik uttrycker det.som

Vi ska fördjupa kontakten med flera skolor, berättar Solveig.-
Och Erik tycker tiden blivit "bjuda tillbaka":att attmogen

tyckerJag skolbarnen kan komma till också. Vad kan gamlingaratt oss-
dagens skolaom

Väntjänst komplementsom

Solna kommun med i pilotprojekt frivilligtmedär samhällsarbete iett en
resursbank. Till det kommer pensionärsföreningarna och Röda Korset be-att
driver Väntjänst på sina håll. föreningarnaMen med inte blanda sigär attnoga
i verksamheten allt för mycket. Väntjänsten bygger på personliga kontakter
och det sker någon någon affär det.utan gör störreatt av

Göran och Erik tycker det viktigt ha facken med sig i väntjänst-äratt att
verksamheten så den inte hot jobben.att ett motses som-

hadeJag träff med hemtjänstassistentertvå berättade för mig deatten som-
inte hade någon tid För social med "sina" gamla. Så de tyckte vårattsamvaro
verksamhet utmärkt komplement, Göran.är ett säger

behöverDet inte så märkvärdigt, tycker Erik. kanDet handlavara om-
sjukhemsbesök eller talas vid i telefon stund.att man en

kaffetNär urdrucket och sista sammanfattning ska lyckasär Solveigen ges,
Göran och Erik:överrösta

kännsDet har banat lite varit slags plog. Det inteväg,att ärsom enw
Äldreåretslut i och med det här. fortsätter jobbet.Nu Arbetet med har varit

roligt, det tillåtet ha roligt också med allvarligt syftande arbete. Ochär niatt
riktiga buspojkarär ena
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Västeråsiäldre damerregelbundetSkolklass möter

oktober 1993den 1-10aktivitetsvecka iEuropeiska äldreåretsUnder
Denspännandegenomfördes mängderVästerås varsomarrangemang.av

debatt pådeltakundegenerationsklyftør inyfiken på att veta enmer om
andralyssnar tillvarandra igen" Denhittar gärna"Hur vitemat som

bidragvälfärd ellerhot"Frivilligaföredrag på insatservalde mottemat -
bor och levergamlahur de mycketnyfikna påOch detill välfärd". varsom

Öppet oktober.dag denServicehusens 10påbesöka Huspassade på att
trajfa äldreskolbarnlåtaföddes idénInför det attarrangemanget somom

solidaritetkallaverkligenföljde kanOch detservicehus.bor på mansom
praktikenmellan igenerationerna

åtta elva-Västerås sittercentralaservicehus iHerrgärdetspåEn trappa upp
i 80-årsoch fyra damerJernbergsin lärare Ingermedflickor tillsammansåriga

åldern.
träffar deMalmabergsskolanvidbi klass 5flickornatredje gångenDet är

skissarJernbergunder våren. Ingerbli flerOch det skaäldre kvinnorna. möten
damernasiförväntanlysergammal och Detmellanmånadsmöten avung.
flickornaDå skahöjdpunkten.fordagsmånad detaprilslutetI ärögon. av

hand-"Illbattingen",teaterpjäsenspelaklassentillsammans med resten somav
Herrgärdet.påskolan och häribåde hemmalar folktro,om

till hös-fortsättervislut i vår,intesamarbetethoppas attutanJag taratt-
Inger.sägerten,

liteochde ärtill mig,hemvälkomna är stansåDe sugna,är nereom- någothär barnenderårkännsFjällskog.Elsa Detsäger omom mansom
varandrakommervis. nära.Man

Tvåoch blyertspennor.skrivböckerfåttflickornaharminuterNågra senare
får berättaAnna-Stina,ochElsaRuth,med Rut,samtalar detvåoch omsom

innehållsrika liv.sina
tackaHerrgärdet kanoch damernaJernbergMaj Agné IngerDet är som

och denHerrgärdetfritidspedagog påskolflickoma. Honmed ärfor sommötet
samband mediaktiviteternasamordnakommunVästeråsuppdragfick i attav

äldreåret 1993.Europeiska
ochMalmabergskolanpåmed dramaarbetardetalasfick höraJag attom- för våranågotkunde spelaelevernaroligtkundedettänkte pen-att omvara

Maj.berättarsionärer,
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Nej till jippo

ÅsadramapedagogenMen tycker varken jipponFrom eller engångsföre-om
Ändåteelser. tände hon Majs idé, förutsättningen elever-att attmen sa var

skulle träffa de äldre vid flera tillfällen. "Varför inte lära känna varandra",na
Åsa. Åsasig Jernberg fannl Inger och Maj mycket engagerad lärare.sa en
här dagen, i slutet januariDen 1994, kommer tolv klassens barn tillav av

Herrgärdet. pojkar spelar schackFyra och biljard med fyra visser-män, som
ligen inte bor servicehuset, besöker det så dagligen. Ochgottmen som som
flickorna ska intervjua kvinnorna.

Elsa Fjällskog rullar i med Camilla och Tanja, i hissen,väg ner genom en
korridor och fjärde våningen i "lilla huset". På Herrgärdet bor 130upp
gamla i lägenheter och därmed Västerås98 servicehus. Elsaär störstaett av
bor i tvårummare. Pendylen tickar rytmiskt. På kort-väggenen en av

hänger målning 89-åriga Elsas barndomshem, rivenväggarna en av en numera
bondgård utanför Surahammar, där hon med far, och åttaväxte upp mor
syskon.

Camilla och Tanja har formulär med trettiotal frågor, de betarett ett som av
efteren en.

från långaErfarenheter liv

Elsas liv skiljer sig mycket från flickornas: timmeDet gå de sjutog atten
kilometerna till skolan varje Nöjena enkla: Elsa minns gångmorgon. var en

hon och fadern14 år med henne logdans. Flickorna plitarnär togvar nog-
samt ner svaren.

i samlingsrummet sitter Ruth Johansson, 88-årig äktaNere brunett,ärsom en
tillsammans med Christina och intryckSara. Störst hennes berättelsegör om
den första bilfärden: Ruth sju år. Och första flygturen ägde inte förränvar rum
hon änka och pensionär. gick till Mallorca1969 turenvar

Ruth, har barn och barnbarn i staden, tycker med barnen frånmötetattsom
omväxling.Malmabergsskolan ställer och berättar sittHon gärnager upp om

liv.
Jernberg går bland sina elever och lyssnar stund till allaInger samtal.runt en

tycker samarbetet med damerna Herrgärdet något andraHon äratt som
kunde efter. och äldre alldeles för sällan i dag. På servicehusenBarnta ses

sig många äldre, har mycket lite kontakt med omvärlden.gömmer som
alla skolbarn i Sverige hadeTänk gammal människa bry sigattom en om,-

funderar respektera demhon. måste vill förstås.Men man som vara ensamma,
lider avståndet mellan människor. hon läser i tidningarnaInger Närav om

människor legat döda i veckor knyter det sig i på henne.som magen
Tänk det finns människor inte blir saknadeatt som-
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på skolbarnennyfiknaFler är

harmed skolbarnenåterkommandede fyra väninnornas mötenRyktet om
lokaltid-iinte minstservicehuset,sig reportagespritt ett storapargenom

ningarna.
det kom-förvåna migskulle inteMaj.fram, DetVi sägerprövar omoss-

ville ställakarlarroligt någraOch detvartefter.fler äldremed omvoremer
intervjuas.och låta sigupp

övningar.dagensfyra väninnornadehar gåttbarnenNär summerar
och lerSundbergkärlek,första Rutmed mintill och sägerfrågadeDe om-

förtjust.
Påidagligenträffas såRuth vävstugan.ochAnna-Stina, Elsa, Rut gott som

med tillvaronnöjdatider.gamla Deoch talabrukar de sitta ärsöndagar om
frånaktivitetermed olikafulltorkar kan hadenservicehuset, morgonuppsom

till kväll.
det visarminst förskolbarnen, inteträffarna medtycker mycket attDe om

de allraiskrikiga rubrikerviaungdomaroftast "möter" attdem, pressen,som
bra.ungdomarflesta är

tidningen,ungdomarna idåligade sägerbaratråkigtDet är att serman-
fel bild.alldelesAnna-Stina. Det ger

harungdomen till, såbråk hördekvinnominnesitt långaOch med vet att
alltid varit.det

funnits. Ochalltidmord, det harhor ochslagsmål,svärfar alltidMin attsa-
Anna-Stina.i det,det mycketvisst ligger säger

åråttioför sedanLättare att ungvara
tid. finnsderas Deti dag,det svårareSamfállt de änär atttror att vara ung

skadetsådana kravoch spel,Videofilmerfrestelser, så många attså många
hela tiden.hända mycket

i dag,för ungdomarsammankomsterna sägerdär lite enklaresaknas deDet-
Fjällskog.Elsa

damerna5b blir deti klassbarnendet dagsgångNästa mötaär att som
skolan.tillkommer

redovisa sinaska barnensyskon. Dåföräldrar ochförhusVi ska ha öppet- Niunderhållning.det liteoch så blir ärbilderengelska, visaforskningar i
Jernberg.hälsarvälkomna, Ingerhjärtligt

hur 90-ska bli intressantdettyckeroch ler.nickar De attDamerna att se
värld,de kommeri skolan. De mötatalets barn jobbar attvet att enannanen

där detochoch datorertelefoner ärmed bilder,föddadär barnenvärld är
tilltvå kilometerlängredetskolskjutsbusskort eller änfå ärsjälvklart att om

skolan.
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ÄldreåretYstad på nåsatsade med i minsta byatt ut

Ystad och snålblåst.1994 på dagcentretMeni januari inne Hvitaär regn
det och bordet, dukatBriggen med kafe ochRuntär ärvarmt gott. som

ostsmörgåsar, hemvårdsassistenten Lena Klarin, Donath,sitter Ingvar som
ordförande Ystad ochSPRF Viol Mårtensson lokalAnn- PRO-i iär ärsom

orahförande. och ViolBåde Ingvar medlemmar KommunalaAnn- i pensio-är
ordförande.närsrådet, ViolAnn- vicesom

Ystad tillhör de många kommuner ganska började planera aktivitetersentsom
för fira det Europeiska äldreåret 1993.att

ficki augusti 1993 Klarin i uppdrag samla pensionärsföre-Först Lena att
ningarna för diskutera vad kunde har arbetat äldre-inomLenagöras.att som
vården under delen sitt yrkesverksamma liv, i år, bland30större annatav som

Ädelreformenföreståndare ålderdomshem. genomfördes blev honpå När en av
flera övertaliga den organisationen. Sedan har hon hankati dess sig kvar,nya

hon med diverse specialuppdrag.säger,som

Äldreåret visade 90-talets pensionärsföreningarupp
Äldreåretkontaktade pensionärsföreningarna. Eftersom handlarJag genast-

äldre och deras situation tyckte jag det naturligt börja där.att attom var
Till den första träffen kom från de flesta ochPRO:s, SPF:srepresentanter av

föreningar i Ystads kommun.SPRF:s kom bildaMan överens attom en
arbetsgrupp där Ann-Viol och kom ingå för arbetet skulle gåIngvar att att
lite smidigare. Eftersom beslöts det skulle påsent ute att satsaman var man
aktivitetsveckan, oktober1-10 1993.

Vi insåg ganska snabbt vi inte hade särskilt mycket lyfta framatt att som-
Och det kändes förvisar "solidaritet mellan generationerna", Lena.säger sent

dra igång Därför gällde det bygga utifrån dennågotatt nytt. att programmet
befintliga verksamheten i föreningarna, Lenasäger

Äldreåret möjlighet marknads-Pensionärsföreningarna å sin sida såg i atten
föra sin verksamhet alla oorganiserade pensionärer.gentemot

bara dricker kaffekunde vi få chansen visa vi inte ochNu äteratt att-
prinsesstårta, Ingvar.säger

för dem visa 90-talets pensionärsföreningar verk-blevDet sätt äratt attett-
ligen kreativa, med bred verksamhet.

förenings verksamhetOch Ann-Viol och berättar respektiveIngvar ärnär om
omfattande ofta för-det lätt bli imponerad: Båda haratt reseprogram som

och körverk-studiecirklar, konserter, trafikkunskap,bereds med teatergrupper
förstås.med underhållning,samhet. Och så möten
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ikulturenYstad centrumsatte

Ystadlokaltidningarna. Ikanalgivenmarknadsföring,gällerdet ärNär en
Införoch Arbetet.dagbladetSydsvenskaAllehanda,Ystadsdet helafinns tre:

tid-samtligaartiklar iåtskilligaläsastod detaktivitetsveckanoch under att
hörngenerationerna"mellanmed "solidaritet ettvisst fickningar. Och man
fleraMusikunderhållning,kulturarrangemang:tyngdpunktenlågYstadI

spelmannaframträdanden,historia,bygdensutställningteaterframträdanden, om
medtillsammanssångkörbarnkör och PROzskyrkansseniordans, sång av
ochFrälsningsarménsträngaspelochsångstråksektion,Musikskolans av

videofilmvisningar.
"Är föråterstårdet baraockså.allvar ättestupanplats forfannsDet som

ställdepensionärerna närfrågornapensionärer"framtidens somavvar en
paneldebattiställdeäldreomsorgeninomtjänstemänpolitiker och omenupp

sigskyddarhurberättade polisendag motäldrevård.framtidens En manannan
Europeiska äldreåretdetfaktisktdetmarkeraOch forinbrott. att somatt var

Föreläsarenveckan.underEG-föreläsninghapåpassadefirades att enman
för pensionärer.betydakanvad EGtaladeAnderssonMats om

nå landsbygdsbefolkningentillVille ut

fira-aktivitetsveckantillarbetsgruppenformålsättningviktig att attEn sevar
glesbygd ochmedstadbestårYstads kommunkommunen.des i hela enav

byboräldreofta hörAnn-ViolochIngvaromkring. Lena,byar Trotssmå att
folk tilldradet svårastYstad,sker inne iminsann attalltatt vargrumsa om

i byarna.evenemangen
och det komKinaresa nästanvideo frånvisademed ochJag enenvar- de intefrågadeochhemtjänstgruppenlokalatill denringde jagingen. Då om

förbaskad,liteblevblev Jagvill inte gå","Vårdtagarnafått affischen. svaret.
Ingvar.säger

har män-lite Mankänns det engageratdåliguppslutningen genant.När ärw
få,det Lena.och så kommerniskor säger

sig intehonfå drardetden. KommerdenKlarin inte ärLenaMen är som
gicksig detvisadedetOch attinförför ringa nästarunt,att se,arrangemang.

sida.frånansträngning arrangörenskrävdesdetfolk,få extraävenatt enom
imåsteAnn-Viol. Manviktigt, uteinformationhär med sägerärDet vara- braDet sättaktiviteten på attärtala möte. etthinnergod tid ettså att omman

sprida kunskap.
ochaffischerÄndå harartiklar,skrivitsharså det sattdetär att upp- till det, Ingvar.märkefå lagtdet har sägertidningarna. Trotsiannonserat

ifel sidapåsittersakenkelsåhandlar detIbland att annonsensomom en- förklararglesbygdsbornakan säga,Ystads-sidan",vi påtittartidningen. "Inte
Lena.

efterinformationen möte.möteochA är att upprepao- Ytterligarevälbesökta.mycket ettYstad, däremot,iAktiviteterna inne var
varandra.medsamarbetabörjatpensionärsföreningamaplus attvar
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fåttPensionärsföreningarna har fler medlemmar

aktivitetsveckan "utdelning" för föreningarnaHar någon be-Ingvargettnu
besökarantalet på ökat betydligt liksom antalet medlem-rättar mötenaattom

i musikgrupperna.mar
verksamhet motiverar deviktigaste med vår äldre, de blir ak-Det är att-

tiverade och kommer Vi reda vad de vill och sedan försöker vigöraut. tar
ordna det, Ann-Viol.säger

ska resultaten hon självkritisk:När Lena ärsummera
fullt medveten vi visade speglar den ljusaJag är att programmet uppom-

finns inte har den förmågan; de borsidan åldrandet. Det grupper som somav
också fick aktivitetsveckan.på institution. Vi försökte till de deltaattse av

skulle kunna "solidaritet" och "solidaritet mellan generatio-Nu tro attman
förekommer i Ystad. inte riktigt.nerna" något Detär stämmersparsamtsom

Byggnaden där samtalar bevisen. ligger dagcentralen iHärär väggett av
med dagis vi befinner i ombyggt fängelse Tidvis har det skettvägg ettoss

utbyte mellan de gamla och barnen; de gamla läste för barnenett t.ex. sagor
tidigare. grund personalbyten och omorganisering både dagis ochPå av

Äldreåret,dagcentralen hände inget under de ska försökaLena säger attmen
igen. Och hon berättar det finns planer samarbete mellan dag-att en annan
central och dagisgrupp.en

visa solidaritetVäntjänst sättär ett att

solidaritetshandling väntjänsten, sker både i pensionärsföre-En ärannan som
Röda vänder sig till deningarnas regi och i Inom PROKorsets. mestman

medan inte har sådan policy. väntjänstenmedlemmarna, SPRF någon Iegna
folktill fotvård, tandläkare, högläsning, medingår följa med bank,att post, ta

till ringer och talar med folk.Någramöten runtmm.
visat villfara i det här med Väntjänst Socialförvaltningen deEn är attatt-

lägga verksamhet bad caféverksamhet, viDeöver övertaoss en menoss.
nej, Ingvar.sägersa

och dolt behov hemtjänst i kommunen.Alla det finns ett storttre att avanser
blyga och vill inte kommu-äldre skulle behöva hjälp, deMånga störaärmen

efter-pensionärer.Också pensionärsföreningama har svårt nå "rätt" Deattnen.
skulle kunna tipsa äldrelyser samarbete med hemtjänsten,ett t.ex. omsom

promenad.skulle behöva ta ensom
inom äldreomsorgen har begrän-först de sista årenDet är resursernasom-

område, dag behovenTidigare det heligt ILena. är större,sägersats. ettvar
hemtjänsttaxoma stiger...samtidigt som

med ungdo-ordnar aktiviteter tillsammanshänder också föreningarDet att
aktivitetsveckan. berättarinte skedde under Ingvardetäven attstortmar, om
spelarYstads anordnat bowlingspel där äldreIF mot yngre.

stofiler, vi vanligainte gamlabra. Då får deDet är ärattär attunga se-
människor, Ingvar.säger

visa ömsesidig respekt, Lena.Det sägerär sätt attett-
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brukarmed ungdomsgård, där PROlokaler ligger iPRO:s vägg vägg en
dessutom kafé förAnn-Viol. liggeranordna seniordans, berättar Där ett ar-

betslösa ungdomar.
ofta varandra, Ann-Viol.Vi har alltid dörren så vi sägermöteröppen,-

på generationernaidéer Solidaritet mellanFler temat

harmellan generationernaoch SolidaritetEuropeiska äldreåret 1993 gett
med fritidsförvaltningen.har tagit kontaktidéer for framtiden. Arbetsgruppen

verksamhet.hjälpa till och leda NärUnder sportlovet vill pensionärerna1994
för detta inte riktigt klara.vi träffades formernavar

ochfram Vi har lämnat vårahoppas vi det kan något.Där växaatt namn-
vi bara ungdomen, Ingvar.vi ställer och sägersäger väntaratt nuupp

ÄldredagarÄldreåret medplanerarresultatEtt är attannat nyaav man -
redan iscenframträdande troligen vår.utställningar, aktiviteter och -

spindeln ikan få sitta Ingvarhoppas vi baraNu Lena sägernätet,att som-
och håller med.Ann-Viol
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TidaholmsI kommun samarbete honnörsordär ett

Januarisolens skarpa strålar reflekteras vägbanan så det svårtmot äratt
läsa skylten pekar stadenatt centrum", Tidaholm.imotsom

frånEtt stenkast Vulcanön, idan,T där krisdrabbademitt i köksinrednings-
företaget Marbodals utställningshallar befinner liggersig, Disponentvillan.

"Villan"I huserar kommunens förebyggande äldre- och handikappomsorg,
där har pensionärsföreningarna expeditionersina och där ligger dag-ett
center.

I sammanträdesrummet andra våningen andas atmosfären samförstånd. Här
sitter människor med vi-känsla. Dessa "vi" Kjell Gustavsson ochären grupp
Christina Blomqvist från förebyggande äldre- och handikappomsorgen, Runa
Hedin-Hultén, ordförande i Tidaholmsbygdens SPF-förening med 290 med-
lemmar, Rundqvist,Hans ordförande för PRO Tidaholms 470 medlemmar och
Margit Johansson PRO Dimbobygdensöver 60 landsbygdsmedlem-styrsom
mar.

Vi tycker det bättre tala vilkaäratt vi har och vadatt görom pengar-
för dem, sprida otrygghetän tala budgetbesparingar,att att sägergenom om
Kjell Gustavsson och får nickande bifall alla bordet.runtav

Äldre-Tidaholm handikappårochett 1994egetarrangerar

härDet med samförstånd kan bli resursfräga i framtiden. Om ären man-
det lättare försvaraöverens deär fått sig tilldelade,att iävenresurser man en

krympande ekonomi, fortsätter han.
Tidaholms kommun fick kännedom Europeiska äldreåret 1993 i maj.om

Eftersom de tyckte tiden knapp beslöt de sig föratt kortatt satsavar en
aktivitetsvecka i oktober, l-4.

Snabbt märkte de eftertraktade föreläsare redanatt uppbokade. Så föddesvar
Äldre-tanken på och handikappår iatt 1994 Tidaholm.ett Strax förearrangera

februari månads utgång ska planerna konkretiseras.

Mediabilden och verkligheten

En orsak till Tidaholm vill fortsätta satsningen äldreatt och handi-annan
kappade de upptäcktär verksamhetenatt ganska okänd. Folk känneratt är till

"Ädelreformenmediabilden: har lett till ökat antal liggsår och vård"sämre etc.
Hur det fungerar i praktiken få.vet

Äldreomsorgen mycket bra i Tidaholm.är Vi stolta den,är över säger-
Runa Hedin-Hultén med eftertryck.
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okun-anhöriga blottadeenkätundersökning blandgenomfördnyligenEn stor
tidaholmsborna.erbjudakanäldre- och handikappomsorgenskap vadom

sedan det slut,for hjälp,fårAlla vad deras sägertarvet menegen mamma-
Äldre- kunskap. blirsprida Detska hjälpaKjell. och handikappåret ettattoss

människor.blandotrygghet finnsden ochtillfälle minskaatt somoro
Året till utökaska bidrahoppasdekanske skulle kunna attMan säga attatt

infor-samarbete ochsamförstånd,"vi i Tidaholm".bordet tillruntgruppen
villan och ibåde här ii kommunen,arbetsmetodermella träffar viktigaär

igång,aktivitetsveckan i oktober 1993förplaneringenStadshuset. Innan satte
och hemvården.pensionärsorgansiationernamedfrågan ingåendediskuterades

samlade vifolk och sedanträffadeskulle del.Vi ville många Försttaatt-
Christinatidvi haftönskatidéer. Då hade sägeratt mer oss,man

Blomqvist.
servicehusen,vid mångakom liggaiTyngdpunkten attattprogrammet av

oktober.lördagen denhus 2ålderdomshemmen höllochdagcentralerna öppet
detmärktes kanskegenerationerna""solidaritet mellanTemat attmest genom

besökare i alla åldrar.kom
okända ansikten,det mångafått sågsGlädjande har vi rapporter attnog-

infor-gick medviKjell. berorochbåde gamla Det utsäger attnogunga,
annonserade i dagspressen.alla hushåll ochmation till

Öppet skarordrogFlera Hus-arrangemang stora

1200 IntedagarnasSammanlagt drog de fyra närmare personer.arrangemang
deltog i senior-hundramed innevånare Ettså tokigt i kommun 13 000 paren

historia ochtvåhundraårigaföredrag "Villans" närdans. Många ville höra om
alla stolarOlssonlokala sångfågeln Ingerdet bjöds till sång den upp-varav

tagna.
detVästgöta-Bladet, berättarockså lokalredaktör åtMargit, attär varsom

"Öppet mycketOch allabesöka.hon hannmycket folk de Hus"på att var
initiativet:positiva till

det roligtinstitutiondem bor påäldre själva.minst de För är attInte som-
hon.sig, berättarrörelse omkringlite liv ochfå extra

deför mångaOcksåden oktober.minns 2bara besökarnainteDet är avsom
innebar dagenochvårdinom kommunensarbetar375 omsorgpersonerna som

tillfälledetmedlemmar blevpensionärsföreningamas ännulyft. Och for ettett
personalen.sig medbekantaatt

harmänniskormedjobbarmed äldreomsorgflesta arbetarDe somsom-
allrapensionärer. Deträffa piggaroligtdem detvårdbehov. För är attstort

Kjell.hjälp från kommunen,faktiskt alls ingenbehöver sägerflesta
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Ädelreformen utgångspunktenblev för kommunal förnyelse

Ädelrefonnen.En orsakerna till glasnosten inom Tidaholms kommun ärav
hurMen kan det på det viset kanske utomstående förvånat frågar sig.vara en

harDet med kommunen arrangerade studieresorgöra tillatt Danmarkatt sex
Ädelreformensinfor genomförande. Med på fanns både personal ochresorna

pensionärer. blev förstaDet tillfälle lära känna varandra och börjanett att en
detpå informella samarbete regel.ärsom nu
dag tillhörI pensionärsforeningama de tidigast får information vadsom om

på gång inom äldre- och handikappomsorgen.är Gruppen bordetsom runt
flera gånger termin, skrivnamöts protokoll och innan besluten kom-utanper

mit for långt. Det de känner delaktighet i beslutengör och de haratt vet att
möjlighet påverka.att

Industristaden Tidaholms åttatusenfemhundra invånare känner varandra väl.
finnsHär social kontroll på och gång kan kännas ochtryggen som en samma

kvävande.
Vi har inga avstånd här i ochBarn äldre håller naturlig kontakt. Ochstan.-

Tidaholm stad återvänder tillär blirgärna gammal,när sägeren man man
Kjell.

Storstadsproblematiken, rädsla för överfall och kvällspromenader, okändaär
begrepp här. Riktigt gamla människor bor kvar hemma, låsa sigutan att -
det visar folk känner sig demFör känner sig finnsatt trygga. som ensamma
besöksgrupper.

Det inget arbete, vi besöker gamla, läser ochär går och går, Hanssägerut-
Rundqvist.

Kommunen för samordning besöksgruppema. tipsarHemvårdenansvarar av
vill ha besök. deltarDe i arbetet får utbildning;om personer som som om

tystnadsplikt, etik, och teknik.ansvar

Pensionärsföreningarna hjälper till bryta äldres isoleringatt

Pensionärsföreningama har också service för de gamla har svårt att taen som
sig till medlemsmöten. harPRO smågruppsverksamhet i kvarters-t.ex. en

vecka. harDessutom de dragit igång kaféverksamhet niopågrupper varannan
ställen i och utanför. Kaféema i snitt gång i veckanstan tre är öppnasex en-
och det pensionärer värdar, brygger kaffe, bakar bullarär ochär ordnarsom
underhållning.

Kaféema, smågruppema och besöksgruppema flera led iär strävan atten
bryta ensamhet, isolering och passivitet bland äldre.

Vi försöker genomföra så många gemensamhetsskapande aktiviteter som-
det går. äldre ska haDe till aktiviteterna och mycket välja på, tyckernära att
Kjell. Besökssiffroma stiger hela tiden, det fantastisktär
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Kommunen vill äldre delaktiga i beslut demär röratt som

På andra sidan Vulcanön ligger Stadshuset. enda heltidsanställdaKommunens
politiker folkpartistenkommunalrådet och Eriksson, dessutomEvaär ärsom
folkpartiets förste vice ordförande. har hon bott här så länge hon blivitNu att
accepterad i och omfattas tidaholmsandan:stan av

gissa det nyinflyttad, kvinna och politikerMen svårt ochattom var vara-
framföra sina åsikter i fullmäktige

dag hon stolt "sin" kommun och ha väl fungerandeI är överöver att en
äldreomsorg.

Genom samarbetet med pensionärsorganisationema har vi utvecklat arbetet-
både kvantitativt och kvalitativt. ska fortsätta med. Vårt målDet är att ge
äldre i Tidaholm så god möjligt och till seniorerna äratt attomsorg seen som
delaktiga i samhället på lika villkor. Vi vill inte jobba bara med "omhänder-
tagande". Människans aktiva liv lika viktigt; utveckas och påverkaär att sam-
hället.

Äldre-stödjer helhjärtat tanken Tidaholms och handikappårEva på 1994.
vill dessutom formernaHon koppla det till Familjeåret 1994, för detäven om

inte har klarnat riktigt. Kanske, kanske det blir i form samarbete medatt av
skolan.

En idé äldre kommer och berättar hur det de barn.är näratt om var var-
Såna kan broar mellan generationer.byggamöten

Våga förändringar möjligheterse som

Också Marbodal fåttTidaholm drabbad tiden. företaget harDetär storaav
Äldre-folk budget har krympti omgångar. och handikappomsorgenssäga upp

med 10-15 miljoner kronor två år, femtio institutionsplatser har lagts ner,
samtidigt hemvård. Eriksson tillhör inteEva typensatsatsom mer somman
gråter för det. handlar.Hon

de ofta talar depolitikernas dilemmaEtt är attstoraav om pengar som-
inte vi komma bort ifrån.har. Det måste

Varför inte kraven för-Försöker få människor bytaEva synsätt:att att se
tycker hon äldre- och handikappomsorgenändring möjligheter Detsom

lyckats bra med.
sköter de sig själva.Vi lämnar riktlinjer och budgetram, sedan Förmål, en-

ochlämnarlyckas med utvecklingsarbete krävs överattatt ansvarman
politiker delta aktivt och visabefogenheter. Sedan ska troratt manman som

på verksamheten.
mycket ochHemligheten framgången politiker kan litebakom är omsom

för kreativitet,tilltro till sina medarbetare, dethar utrymme menarsom ger
Eva.

fallet med äldre-tjänstemän kan. Och iVi måste använda deoss av som-
med ochför väljarnapensionärsorganisationema ärär attgarantenomsorgen

utformar den service som ges.
demokratiskt arbetssätt.Detta Eva är ett santmenar
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Många väl i halsen jag det här, jagsätter vinär säger attmen menar ger-
makten till folket det här sättet.

Bengt-Åke Öhgrens solidariska gärningar

ÖhgrenBengt-Åke känner inte riktigt igen sig i beskrivningen "idyllen"av
Tidaholm. fängelseprästSom och lärare har han sprickorna fasaden;isett
också här finns det människor har hamnat utanför gemenskapen. Tillsom

Ãldrevecka Bengt-Åkeinvigningen Tidaholms inbjuden för talaattav var
"solidaritet mellan generationerna". gjordeDet han solidaritetFörtemat gärna.
mycket väsentlig del i hans sociala prästgärning.är en

Sedan fyra år han tjänstledig från församlingsarbetet för arbeta medär att
både psykiskt och socialt störda ungdomar, straffat sig från ordinarieutsom
skolor.

berättarHan rikspolischefen Björn Eriksson har klaratsagt attom som man
människa från under, så kan i princip dra sig tillbaka, såatt storen man

tycker han samhällsinsatsen är.att
Vi har många förvandlingsnummer hos Vår verksamhet kansett oss. ses-

Bengt-Åke.slags investering, sägersom en
Bengt-Åke kan bland eleverna: Flera dem träffarmönsterett nästanse av

aldrig sina och farföräldrar. Lyckas sedan få liv i kontakten igen,mor- man
sker det ibland märkliga förändringar hos barnen. blir lugnare ochDe tryggare.

själv hurJag det kan Båda mina föräldrar arbetade, gickså jagvet vara.-
ofta hem till fanns alltidHon till hands. Efteråt har jag förstått hurmormor.
mycket det har betytt för mig.

Förebilden för skolan, med elever Stengärde gård, faktiskt häst-ärsex en
klubb.

På månadsmötena kunde få härlig bild hur samhällsgemenskapman en av-
kan fungera. äldre tillsammans med barn, barnbarnDär och barnbarnsbarnsatt
och pratade häst.

Polsk klosterskola blev för solidaritetsarbetemönster

Bengt-Åkeförebild fann klosterskolaEn på för blinda barn i Polen.annan en
Skolan, med barn till drivs350 20 år, På området finns ocksåupp av nunnor.

ålderdomshem för och där bor familjer med och driverett ärnunnor som
klostrets trädgård etc.

kan få aha-upplevelser i livet.Du minns gång hurjagJagvet, man en ser-
blind kille och håller igår sig ledstången i korridor. Plötsligten ensam som en

han han gnisslande ljudhör och han mötsstannar ettupp, av en nunna som
går med hjälp slags rullator. klappar pojken.Nunnan Vilket enormtav en om

upplevde jättesyn och förstod hur viktigt det med levandemöte Jag ären en
miljö där alla människor finnssorters

Bengt-ÅkeErfarenheterna med sig till Stengärde. drar äldreHantar nytta av
kringboende, träffatill de får hans elever.attser
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Bertil, 80 år, vetju jakt, fiske och jord allaär konsulenteränsom mer om-
i världen. "Mina" har fått med honom då blir det praktisktute,ungar vara

mellan generationerna.möte

Möten mellan generationer ska inte konstladevara

Bengt-Åke på "riktiga" till "konstlade".möten, Att gå itror motsatssom
skogen med Bertil då "riktigt". Att gammal sitta i fmkläderär på dagis-som
besök kan "konstlat". Och han blir lite ledsen han terapi för äldre.närvara ser

Varför inte låta dem såga och ved istället kanMan snacka underspänta-
tiden. bådeDet vedhög, gemenskap och liten slant. Och gubbarnager en en
kan sitta i sina blåställ och slippa ñnklädda.vara

Bengt-Åke Öhgren handling. blir beklämdHan sociala och andratror när
myndigheter föredrar läsa människor framför träffa dematt attpapper om
personligen.

Ingen ställer dra på sig stövlarna och komma till deMenatt utupp oss.-
deltar i konferenser ungdomar, han.gärna sägerom
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C Om solidaritet mellan
generationerna intervjuer-

med kommittéledamöter och
sakkunniga

dettaI avsnitt intervjuas några kommitténs ledamöter och sakkunnigaav
Äldreåret.Solidaritet mellan generationerna och sina erfarenhetertemat om av

intervjuadeDe står själva för sina och talar alltså inte för hela kom-texter
mittén.

Sonja horburnT sjukvårdsdirektör i Lycksele och harär förflutetett som
läkare och klinikchef inom den geriatriska vården. Utifrån sin erfarenhet inom
svensk sjukvård talar hon vikten respektera gamla människor. Detatt ärom av
de gamla själva ska de behöver hjälp och inte deras barnavgöra när Attsom
låta äldre leva sina liv Visa solidaritet. För gamla skaär sättett att attegna
kunna leva självständigt länge krävs samhället reha-att satsar t.ex.resurser
bilitering, Sonja.menar

Fredrik Platen avdelningschef vid Boverkets stadsmiljöavdelning.ärvon
Hans perspektiv solidaritet mellan generationerna det övergripande;är
samhällsplanerarens. Under sitt yrkesverksamma liv har han arbetat för var-

ombyggnader svenska stadskämor, rivningsraseriet. Genommotsamma attav
ha blandade områden byggda vid olika tider och olika standard kanav- -

skapa boende människor i alla åldrar. Rekordårens homogenaman som passar
bostadsområden har definitivt misslyckats denpå punkten.

Lars T äldreforskare och nytillträdd professor vid Sociologiskaärornstam
institutionen vid Uppsala universitet. forskningserfarenheterHans visar vi iatt
Sverige redan i dag mycket solidariska generationsgränsema.är Frånöver
forskarens utblickspunkt han för ökad satsning på frivilligt arbete,varnar en
bekostnad den offentliga sektorns Sett i vidare perspektivettav engagemang.

äldreomsorgen inte så dyr. Medär minskad offentlig sektor tvingasen
medelålders kvinnor for sina gamla föräldrar, han.störreta ett ansvar menar

Gunn Franzén Ljung ombudsman på TCO, med för socialpolitiskaär ansvar
frågor. Hennes har sin utgångspunkt i den svenska välfärds-resonemang
modellen, hon förutsättning både för kvinnors frigörelseär ochsom menar en
för äldre ska kunna leva oberoende och ekonomiskt liv. bidraratt Dettrygga
därmed till skapa solidaritet mellan generationerna. Gunn Franzén Ljungatt
talar den viktiga roll fackföreningrörelsen spelar, för bilda opinion förattom

de allmänna och generella bibehålls i Sverige.att systemen
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Ungdomsenheten vid Civil-departementsråd och chef förLars Bryntesson är
främstsolidaritet mellan generationernatalardepartementet. Han sett urom

"generationsapartheid" ochförför riskenungdomarnas perspektiv. Han varnar
drabbar dagensi vuxenlivetsvårigheter entréorolig for de göraär att som

fot arbetsmarknaden.de inte får Hanungdomsgeneration, menarenom
till mellanstödja projektdet viktigtockså mötenuppmuntrarär attatt som

hantverkskunskaper till männi-gamlaför överföragenerationer, attt.ex. yngre
for varandra.respekt och förståelsefor skapaeller helt enkeltskor att

länge inom Rödaoch arbetar sedanprofessorHelander, slutligen,Jan är
filosofisktgenerationernasolidaritet mellantalarKorset. Han ett merurom

sig själva och leva imänniskor hittatillåtaSolidaritetperspektiv. är attatt
det lillai familjen, därarbetet börjar redanmed sitt innersta. Detsamklang

självständigt.ochsig tänkabarnet bör lära att agera
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vård ochintegritet,Personlig omsorg
Lycksele.sjukvårdsdirektör iThorburn,Sonja

äldreåret 1993.for EuropeiskaLedamot i Kommittén

märksSörfors, utanför Umeå. DethemmahorburnSonja T i atttar emot
arbetevästerbottensgården ochombonade sittden ihon både härtrivs i

vård ochidéerförverkligakansjukvårdsdirektör. SonjaHär sina omsom
lappländska kommuner.samarbete med "sina"gamla sjuiomsorg av

fortfarande,levergamlalivetsbefinner Hennesmitt.Sonja sig i mamma
familjer.bildatdem harhemifrån och tvåflyttatde barnen hartre egnaav

förhar respektgenerationermellansolidaritetmig betyderFör att var-man-
önskemål ochutifrån sinaäldre levalåter devi ocksåandra. viktigtDet är att

påverka dem.försökervilja, vi intesin att
försökaoch döttrarlätt förSonja Thorburn det över,ta attsöner attärvet att

dottern tyckerbörja medfäder. kanmödrar och Detpåverka sina gamla attatt
intelika bra, honhon intebrukar,honinte riktigt attgör att sersommamma

städar mindre.eller honorkar lika mycket att
finttill detverkligentill får sätt.Vill hjälpa göra ettattsemanman-

ochsjälvkänslanäldre generationenifrån dengäller inteDet att tar egen-man
värdet.

dåligtha samveteSluta

Sonja deliv tyckergamla föräldrarsingripa i sinabörjarbarn attNär vuxna
"Är mineller dettillgodosermina behov jagsig: det ärbör fråga mammas

behov"
ålderdomshem-servicehuset ellerflytta tillskavillbarnenOm att mamman

det dåligakanmånga gångerSonja det samvetetsäger attmet, somvara
ständigtmed,riktigthinner intemitt i karriären ärDottern/sonenspökar. upp-

boendedå ordnaunder sig. Attgenerationhar dessutomoch ett annattagen en
ochstilla sinomedvetetkangamlaför sin sätt attett egen orovaramamma

behov.tillgodose sina egna
inteblirRelationernadåligasluta med devi skatyckerJag samvetena.att-

har dåligtbättre samvete.om man
inte klarardag dåmänniskors livi mångasmåningom kommerSå manen

dåbarnenhjälp. skabehov lite Hurbörjar få göraallt själv, då avman
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till lastinte vilja ligga barnenAtt

sin eller verk-naturligtvis det medmåsteMan prata pappa, menmammaom-
berätta händelsevilja. vill jagtill respektera deras Härligen att somom ense

Hudiksvall.geriatriska kliniken iöverläkare på Eninträffade jagnär garn-var
rehabilitering.till kliniken förramlat i sin lägenhet kommal dam hadesom

flytta till ålderdomshem-ville hon skulleoch hennes enda dotterBåde hon att
tränade henne:damen till sjukgymnastenden gamladagEn sägermet. som

bo kvar hem-då skulle jag kunnaför min dotter,"Tänk, det inte voreom
skulle behövalast. dottern inteligga sin dotter till Förville intema." Hon att

flyttade hon hellre.oroligvara
och självkänslaintegritet, oberoendefilosofi handlar ordSonjasI omsom

hennes ålder. Ettför människanmänniskosyn: Respekten sätt attoavsett
liv i så höglåta henne leva sittgammal människarespektera är egetatten

gamla skaaktivt för rehabilitering,Därför har Sonja arbetatgrad det går. att
inte ska hasärskilda boendendet möjligt ochkvar hemma så längebo är att

sjukhusprägel.
bo ibostad hur gammal Atttillbör haMan är.rätt oavsett enmanen egen-

skaalternativ. därbo Menför inte klarargruppbostad äratt ettatt ensamman
livleva så normaltomkring sig och skasina sakerkunna ha ettmanegnaman

och bara hargamla delarFortfarande det så mångamöjligt. är att enrumsom
tycker jag intesitt liv.sängbord de sista åren Detoch ärsäng ett avegen

värdigt.

vård ochhuvudansvaret förSamhället ska ha omsorg

självklarttycker Sonja Thorburn dettill vård ochdet kommerNär attomsorg
ska huvudansvaret.samhälletär tasom

det medvill.i den mån Görska ställaanhörigSom manupp manman-
beroendeTänk digförnedrande de äldre.dåligt det attär motsamvete avvara

inte villdotter egentligenen som
diskuterat hemallvarläkargärning barnSonja i sinNär mött att tasom

dem.alltid försökttill sig, har honskröpliga föräldersin att varna
hur blirbra just Mendet. kan sådem tänka igenom DetberJag ut nu.se-

längre fram ochmåste tittainte. Manfem, sju eller tio år Mandet vetom
kan sig.hur framtiden tese

rigid. vårdenvarit välSonja ibland har lnommodellen tyckersvenskaDen
Sonjafrivilliga organisationer.frånvarit negativ till insatserhar trorman

hjälpa varandra.människormodell där tillåter atten man
uppgift. äldrede inte har Yngreoch uppleverMånga är att enensamma-

samhälletviktigtandra äldre.positivt hjälpa Detkan tycka det är attär attatt
möjligheten.stimulerar den

till, grund-hjälpatvingasi där någonfår inte hamnaMen attett systemman
fårtill äldredenkommunensäkradtryggheten måste attatt sergenomvara

frivilligttalarliknande. Sonjahandla ochsig, klä sig,hjälp tvätta matatt om
arbete grädde moset:som
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få hjälp följaAtt med högläsning, med samtala ellerteatern, ta en pro--
menad. Så kan frivilliga insatser användas. Röda ochKorset pensionärsorgani-
sationerna har redan i dag besöksverksamhet sjukhusen.en

kan det solidaritet från båda hållen:Förresten gammal människaEnvara-
kan bra ställföreträdande till ensamstå-ärsom ensam vara som en mormor en

ende eller till familj inte har sina äldre anhöriga håll.näramamma en som

vårdEtt samhälle prioriterar ochgott omsorg

Sonja Thorbum tycker det viktigt prioritera vård och barnäratt att omsorg om
och äldre, i tider nedskärningar. Finns det inte tillräckligt medäven av pengar,
så får vi från hon.avstå annat, menar

Men Sonja också det krävs nytänkande inom vården. Före-ävenattanser
byggande vård och rehabilitering nyckelord i det Sonja tyck-är resonemanget.

det viktigt frigöra hos människor, så de kan klara sigäratt att atter resurser
själva.

detFinns tendens skära bort rehabilitering tänka påatt t.ex. utan att atten
det får följdkostnader

finnsDet risk ekonomin dålig blir det förebyggande vårdnär äratten som-
skärs bort. Gamla kanske inte får den rehabilitering, skulle det möj-görasom
ligt för dem klara sig hemma igen, kanske insatser hemtjänsten. latt utan av
längden blir det väldigt dyrt för samhället inte rehabilitering. Menatt satsa
jag säker det inte alltid måste sjukhus eller institution. Kun-är görasatt
skapen rehabilitering borde finnas hos alla jobbar med äldre.om som

det här sker naturligt, pedagogisktAtt det delvis probleminte är ett

det det. finns föreställning åldrandet iJa, sig upphovDetär atten om ger-
till behov hjälp, forskningen motbevisar detta.ett stort trots attav

Vad kan du Lycksele för de här sakerna praktikeni iomsättagöra att

kan till de gamla möjlighet till viJag rehabilitering ochatt attse ges sam--
verkar med kommunerna så de gamla inte hamnar mellan olika stolar.att

Ädelreformen fåenda möjliga för god äldreomsorgvägen att

Redan i mitten 80-talet tyckte Sonja Thorbum kommunerna skulle haattav
Ädelreformen.för allt äldreboende, vilket i dag har förverkligats iansvar

utveckling äldreomsorgen. andravissa kommuner har det skett fin I-l aven
kommuner enbart sjukhemmen från landstingen och intehar tagit överman
utvecklat alternativa bendeformer.

ÄdelreformenSonja tycker idéerna bakom bra,Thorbum är ävenatt om
där lands-många kommuner inte ända fram" gamla"nått Detän. systemet,

för ålderdomshem och service-tinget ansvarade för sjukhem och kommunerna
hus inte bra, tycker hon.var



mellansolidaritet98 Om generationerna...

har helt möjlighet och kompetens bättrepåKommunerna att satsaen annan-
Ävenboendeformer. de äldre behöver sjukvård kan de gamla bo i nor-om en

sjukvård i bättre boendemiljö har tagit det bästamal miljö. Genom att ge man
båda systemen.av

skaVilka skulle du använda för äldres prioriterasattargument omsorg

samhällehand barn och gamla visar vilket vi levervi våraHur tar om-

också på svårtmåste hördaPolitikerna lyssna dem har göra sigattsom

det har diskvalificerat ossOm vivi inte gör

kan inte har bra samhälle. Använder vi våraoch dåJa prata att ettom-
ocheffektivt har råd både vård barnpå såsätt att satsaettresurser av

landstinggamla sjukvård. viktigt politikerna i kommuner ochoch Det är att
och inte lyssnar tillverkligen hänsyn till dem behövertar resurserna nusom

patient- ochdem bäst kan sin hörd. sjukvården kan starkaInomgöra röstsom
politikerna inte glöm-anhörigföreningar påverka politikerna. bra, baraDet är

detinte har föreningar bakom sig. På tiden harnågra senastemer grupper som
får hjälp via kom-kommit det färre pensionärerärrapporter att som merom

riktig utvecklingi dag, jämfört med tidigare. jagDet ser som enmunerna
eftersom ska gamla klara så mycket möjligt själv.uppmuntra att somman

lyssnaska lära politikerna på sättHur rättattman

objektivakunskap hur det verkligen förhåller sigdemAtt genomge om-
be-dagstidningar har tendensundersökningar. Journalisterna i våra atten

och utifrån det generalisera, så läserskriva det gått närattsnett mansom
exempel allmänt förekommande.tidningen dessa enstaka ärtror attman

exempelforskning och inte enstaka "skrikande"Sonja Thorburn alltså påtror
med forskningsresultat i handen kan det bliförekommer i media. Ochsom

och detlättare prioritera går attatt spara.se var

sjukvården nödvändigtinomNytänkande är

behandlingsmetoderbortsjukvården det viktigt vågaInom är att somrensa-
meningsfullt.till detmeningslösa och på det ärsättetär somspara resurser

olikaåldersgränser förkommit diskussionerIbland har det sättaattomupp
ålderfel eftersom människors biologiskabehandlingsmetoder. absolutDet är

enskildunik. införVarje människa Stårkan variera så mycket. är man en
ställningindividengenerella regler, detpatient får det aldrig finnas är tarman

Är inte,det. Om avstårmeningsfullt då påtill. det här Ja, satsar man.man
liveti slutskedetbehandlat människorupplever jag ibland harDär att avman

tycker ovärdigt.på jag ärsättett som
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Att håller folk vid livman

Vi måste avslutavåga medicinska behandlingar inte tillför patientensom-
någonting och egentligen handlar förlänga döendetatt än attsom mer om
förlänga livet. god omvårdnadDet vi ska vid livets slut. Därär ärsatsa
hospicevården byggts flera hållpå i landet förebild för omhänder-som upp en
tagandet vid livets slut.

handlar det mycketMen personalen eller de anhöriga rädda förinte ärattom
döden

detJo, kan så. vårdpersonal måste våga den diskus-Men tavara som man-
sionen. förlänga döende ovärdigt. kan inte ställa anhöriga införAtt Manärett
det valet, måste doktor ibland beslut frånvåga avstå behand-ta attman som
ling.

Gamla ska inte beroende sina barnvara av

Om du jämför vårt svenska med Europa ham-Variomsorgssystem systemen
dina Sverigei ögonnar

Sverige ligger väldigt långt framme. kan inte tänka mig bättre landJag något-
bli gammal jag önskar utvecklar det här med solidaritetMenatt att man

mellan generationer Vi har fört det helt till samhället i dag, allt skaövermer.
ordnas samhället, kan inte tänka sig ställa för Visin skanästa.attav man upp
stimulera folk till det. positivt kunna till hjälp och till glädje förDet är att vara
någon annan.

Då har du den omvända Tyskland och Frankrike där det stårsituationen i i
lagen försörjningspliktig både barn och gamla för-sina sinaäratt motman
åldrar

tycker jag förfärligt. skulle inte vilja haDet såntJagär ett system.senare-
självklarhet gammal ska ha få hjälpDet är rättatt atten man som av sam-

hället. ska inte behöva beroende sina barn gammal.Man ärnärvara av man
Vi svenskar har behov självständighet och oberoende. gällerDetett stort av
såväl gammal dag, gammal, kan behöva hjälp andraEnsom ung. som man av

hjälpoch då det viktigt samhället kan stå för den hjälpen. Denär att man
behöver få från anhöriga ska frivillig bas och inte för dengöras att an-
hörige Samhället ska underlätta för anhöriga och andra hjälpaär atttvungen.
till pratade tidigare. har inte alla barnDessutomsom om
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Stöd vårdatill anhöriga vill i hemmetsom

Men hemmen,i hamnarinnan på skötsinstitution, iomsorgen stor ut-man
sträckning anhöriganäraav

Det gäller ofta gifta Det klart hustru villär handatt tapar. man som om-
sin Samhället ska stimulera anhöriga orka med ställaattman. attgenom upp
med avlastning och hjälp hemsamarit kan komma så inte såärattav som man
bunden. Min erfarenhet kan jag själv få bestämma jagär vill handatt taom

mina frigördå mednära Men känner jag migom tvung-man massor resurser.
grund bristande insatser från samhällets sida, kan det leda till tvåen, av

sjuka istället.personer
Ibland kan det behövas ganska små insatser... kan få ledigt helg...man en-

Bara vetskapen kan hjälp viktig. bordeDet självklar-ärattom man vara en
het kommunen ställer och det sker den anhörigesatt villkor, detatt attupp
inte kommunenär "Nej, har plats dagar",säger: 14 eller "vi harsom om
möjlighet dig växelvård två veckor då och då". häratt Det någotärge som
ska ske behöver det.när man

härDet något du tycker ska utvecklaär man

Folk försöker i det längsta klara sig de de kan få hjälp. Men finnsvet attom-
det inte hjälp måste hjälpen den erbjuds. Och då kanske deta näremotman

den i utsträckning de skulle behöva,större förtar emot än att systemet utser
så. Alltså: Min måste flytta till ålderdomshemmet för jag inteatt vetman om
jag får hjälp han skulle bli lite Så det här oerhört viktigt.sämre. ärom

påSatsa äldreforskning för hur verklighetenatt utse ser

ÅldreåretVad betyder manifestationen som

Man kan inte uppmärksamma det här tillräckligt.-

Blir fler medvetna äldres det härsituation åretom genom

hoppas det.Jag jag har förståttMen det svårt ändra attityder.äratt att-

Hur tycker du ska fortsätta arbetetatt man

viktigtDet forskning ochär reda på hur det Attatt satsa ta ut.ser man-
hela tiden har kritisk granskning äldreomsorgen. inteAtt bara släp-en av man

det. Men där har vi i Sverige. Vi har forskare intresseradeärper resurser som
äldre. gällerDet verkligen får kunskapen finns hos dessaatt utav man som

forskare, ochresultatet deras arbeten förs används i samhället.att utav
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boendemiljöerGenerationsmix i

stadsmiljöavdelning.BoverketsavdelningschefFredrik Platen,von
äldreåret 1993.for EuropeiskaSakkunnig i Kommittén

stadsmiljörådBoverketsStockholm där sitterFredrik Platen iemottarvon
ganska kaltMälarstrand. Rummetmed adress Norr ärett trapporpar upp

troligennormalt huserar,här hanskvallrar det ioch inte ettär utanattom
Karlskrona.itrivsammare tjänsterum

aktivFredriksedanhar gått några år ihåret detgråaDet att varanger
med och kämpade1960-talet, då hanStad-rörelsen påAlternativ emotvar

lärarna påinnerstäderna och betraktadessvenskadeirivningsraseriet av
ochlite Att rivning intehögskolans arkitektlinjeTekniska tossig. om-som
den gången.etablissemangetdenbyggnad vägenrätta ense omvarvar

chef förarbetatPlaten blandFredrikSedan dess har annat somvon
nybildadepå dethan fick1976-1988planeringen Kalmar tjänsteninnani

Boverket.

särskiltochEuropeiska äldreåret 1993samtalar kringFredrik PlatenNär von
det naturligt hangenerationerna"mellan sätterdess foljdfras "solidaritet är att

sedanchef Boverket ochhögstadsmiljöperspektiv. Hanfrågorna i ärett
Fredrikstadsplanering. kanKortengagerad i frågor sägalänge rör attmansom

naturligt,blandasmänniskor i olikadärför mänskligt boende;är ett grupper
rivningsraseri och miljon-och foljdaktligenombyggnaderfor omsorgsfulla mot

bostäderoch homogenarationella växteprogrammets som svamp-som upp
eländet med trång-Självklart minns han70-talen.under ochsamhällen 60-

fått råda kanskehade hanefter kriget,och bostadsbristenboddheten manmen
hade valt väg.annanen

inriktade påoch 70-talen60-bostadsområden byggdesDe varsom-
inte såtänktebehov. Manbarnfamiljernas och hemmavarande mammors

föräldrar-och bådalivscykeln,helaskulle kunna bo därmycket attatt man
familjeförsörjareskulle kunna varana

bostadsområdenTillåt "bli vuxna"att

och äldre,"myndiga" 18 årsedan längedessa områdenmånga ärTrots att av
varitOmrådena harordentligt".fått sig stän-Fredrik de inte "sättaattmenar
ochlekplatsermedkritiserade grön-ofta berättigatdigt och monotona--

avsaknadför bilar,fasader,områden, outbyggd service, trista anpassat av
ochkritikenhävakommunikationer etc. Förkollektivaarbetsplatser, dåliga att

omvandling harvarjeOch vidomgångar.har de byggts iöka trivseln storom
flyttat och andra flyttat in.många
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dagI inte hur dessa områden åldras. har homogeniseratsvet De genom-
upprustning tusentals lägenheter. harDär vi motverkat vårt syfte med soli-av
daritet mellan generationerna. Människor i olika åldrar har inte haft så stor
chans umgås på naturligtatt ett sätt.

Bristen kan leda till främlingskap mellanmöten generationerna, anser
Fredrik. konstigtInte äldre rädda för ungdomar de baraär demmöterom om

nyhetsinslag dagligenTV. Möts det svårare bygga högaär attsom man upp
hanmurar, menar

Det klart det ochär De vuxitär i miljonprogram-att gott ont. som upp-
bostadsområden har sluppit efterhängsna och kontrollerandemets åtanter

Anderssonskans Kalle och det kanske de uppskattar...
Ett och viktigt problem med rekordårens byggande detannat är att gett en

klar segregation i socialgrupper. deDet ställda hänvisade tillär sämst ärsom
de tristaste och kalaste områdena.

försökteDet avhjälpa i slutet 70-talet blanda olikaattman av genom-
upplåtelseforrner; hyresrätter, bostadsrätter och radhus. Det för fåmest attvar

viss uppblandning i skolan, det blev lättare skolklasser inte alla hadeen om
problem.sortssamma

Underlätta generationsmix i boendemiljöerna

Och det fanns plats för äldre så flyttade deäven inte in:om
Vi fick inget flergenerationsboende för det, eftersom de områdenanya var-

belägna så det svårt för äldre flytta in, hyrorna höga,att detattvar var var
dyrt och ovisst.

detHur gått med relativt områden byggts vid ungefärstora som samma
tidpunkt kan studera i smalhusområden Hammarby och Bagar-t.ex.man som

söder Stockholm, byggdes och40- 50-talen. borl dagmossen om som
människor kvar flyttade den gången. har deNu hunnit blisamma som pen-

sionärer. våra medelstoraI innerstäder, däremot, blandas gammalt och nytt av
olika standard och det blandning, både i ålder och social-störreger en av
grupper.

Homogena bostadsområden slags inlåsningseffekt. Snart jag självärger en-
i pensionsåldern och därför borde jag ställning till byta och hittasnart ta att
något mig ålderns höst. hittarDet sällan i homogenasom passar man om-
råden.

För minska ensidigheten i miljonprogramsområdena försöker i dag fåatt man
arbetsplatser där.

fannsDet period ville skapa homogena områden: förnär bo,Ett atten man-
för arbeta, för igå skolan Nu försökett att ett att görs sprängatappra attosv.

arbetsplatser.
Redan 60-talet visste gamla människor tvingades brytaattman som upp

från sin invanda miljö, för deras bostadskvarter i innerstaden rivits, det.ex. att
dog ganska efteråtsnart
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folkombyggnadsprogram därmåttfulltDärför kämpade jag för ett mer-
i viss månskulle kunna bo kvar. Under 70-talet blev det accepterat.mer

områdenPå 80-talet fyllde luckor i äldreman

flergenerationsboendefunnits perioder tänkt påhar det inteMen när merman
solidaritet mellan generationernaoch därmed

fyll-in-bebyggelse,slags1980-talet byggdeEtt tag manmer av enman-
sannolikthelt områden.fyllde luckor, rädd bygga Detatt varnyaupp man var

lyckat.
saker under 80-talet.perspektiv hände många braFredrik PlatensSett ur von

gamlaförnya områden där mångaomprövningens tid. GenomblevDet atten
grannskap,möjlighet bo kvar i sitttill de hadebodde kunde attattattman se

äldreboende.kanske i särskiltlivscykeln i område,sluta ettsamma
äldre-forskare kringkänd skrift skriven någrafinns ganskaDet aven-

känd" detvill bo därChalmers i Göteborg hette "Enboende på ärsom en -
i blomster-nicka till bekanta och kändhandlar det där kunnaatt varaom

vill bo däri det, jag skulle vilja lägga till "Enhandeln. ligger mycketDet en
förvirringstenden-helt stadsdel kansig". Flyttar tillkänner igen man en annan

tidigareoch demens änsätta annars.ser
mellan generationerna kanverka för solidaritetaktivtEtt attsätt att vara man

lockas dit, högreför äldre, de äldrebygger goda bostäder gör trotsattsomnya
ofta har relativt låg hyra,oombyggda lägenheter,kostnad. gamlaDeras som

för hiss.inte väjerkan lämnas till ungdomar, att tre trappor utansom
generationsblandning.också slagsDet ger en-

påexempel generationsblandat boendeBoverket godager

Fredrik.goda exempel,de kan pekaVad kan då Boverket göra Jo, säger
statligt verkkommunnivå och det kanKalmar""Så gjorde i även ettman

gora.
för den härbygglagen fungerarVi kan också till plan- och typenatt avse-
äldre eftersomgruppboende forkunde byggabostäder. inteEtt tag gran-man

bostäder.det Närinstitution". Viklagade och "detta ärsäger attärnarna sa en
tillbygga, vitillåtetplantolkningar, bestämmer vadvi attär attgör sersom

blir så liktgruppboendetillplanerna igenom. Och kangår ettattseman
grannskapet. villaom-bra in i Imöjligt, det smälternormalt boende attsom

villa.gruppboendetråden kan störreutse som en
Ãldreårets mellandevis "solidaritetlinje medFredrik har fler idéer iärsom

generationerna":
Även förmedlas,hur bostäder skahuvudsyssladet inte vår sägaär attom-

Bostadsföretagen kan tillköordning.strikttycker jag inte ska påatt seman
kan bådaoch äldre. På såfylla länga med både sättatt grupper-yngresamma

hemför barn kommerbli tillflyktstödja varandra. äldre kanDe somenna
från skolan.
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varit glädjandeFredrik tycker också det läsa forskning, exempelvisatt att ny
attityderden svenska Europabarometern bland äldre, presenteradesom som

äldredag i oktober visar det finns mor/dotter-FN:s 1993. Den att t.ex. mer
kontakt besöker varandra ofta. äldre dagligMan Många harän rätttrott.man
kontakt med de generationerna.yngre

Hyr till människor känner varandraut som

bostadsföretag har detta. inser de får tvåVissa Denappat att tryggaom-
omflyttningarhyresgäster så båda längre. kostar medDet är närstannar som

skifta boende, reparationer, lägenheter till fåska Sertomma etc. attman man
släkt,kontinuitet bland hyresgästerna, de bekanta ellerärt.ex. attmer genom

så det bra.är
checklista där sådant kan ökaskulle kunnaMan göra taren man somupp-

utbytet generationerna. Bostadsföretaget/kommunen kunde hamellan stra-en
tegi de förmedlar mark till byggen, så de möjligheter spränganär att attser

speciellt för äldre, där det redan bor många äldre, dåbostadshus anpassatett
får kedjeeffekt flyttar i de äldres lägenheter.närman en yngre

gammal idé. anslagsframställan föreslogFredrik berättar några år Iom en en
skulle äldre hushåll valde för äldre boendeBoverket anpassatatt man ge som

Stimulansbidrag, gratis flytt.ett tex
massmedia. ska Boverket deportera..."illa i "NuDet togs upp-

finns solidaritet: arkitekter och bygg-helt andra visa SomDet sätt näratt
bygga såherrar det riktigt gamla människor. de tillOmgör gentemot attser
särskildade gamla trivs och känner sig hemma det dags flytta tillnär äratt att

boenden, har gjort slags solidaritetshandling.de en
Eskilstunahem utvärderar försök där fick experimentpengarett avman-

området.bostadshus för äldre iByggforskningsrådet och har byggt ettupp
handikappvänliga. arkitekterna har låtit lägen-Lägenheterna har gjorts Men

takhöjdsocklar,heterna påminna de hus de kom ifrån, med liknande extraom
för de äldre ska känna igen sig.etc, att

fel lör äldreDet lätt byggaär att

deråd hur bygger äldrebostäder så smälterBoverket goda attutger om man
äldre: försådant kan minska trivseln för de Intein. bortMan vettar som man

detaljer,otraditionella arkitektoniska intemycket korridorer, inte för mycket
för konstig konst.

jätteutmaning för modern konstnär.Det är en en-
gruppboende:utvärderingdet lätt fel. pågårMen Justgöraär ettatt nu en av

golvmaterialet mitt för varjehade arkitekten omtanke bytt färgDär av-
hjälpa dem förbilåser det sig: kan bli rädda, fickdörr. dementa DeFör man

undvika knapptelefonerfärgbytena. bygger för gamla får ocksåNär man man
alla jobbareftersom närrninnet suddas först, detoch dörröppnare, vetut som

dementa.med
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Samordnad boendeservice påmed exempel solidariskt generationsboende

Vad tycker du Europeiska äldreåret har betytt1993att

Jag tycker det har betytt hel del. Vi har regeringens uppdragatt attnog en-
resultaten vårt arbete kring Samordnadpresentera boendeservice istoraav

Äldreåret.april. finnsHär många paralleller till Samordnadrätt boendeservice
handlade i praktiken ofta solidaritet mellan generationerna.om

Inom för Samordnad boendeservice har projekt103 hela landetöverramen
fått projektpengar. Fredrik tycker soldaritetsaspekten märkts särskilt väl iatt
flera glesbygdsprojekt, där för byns bästa varit beredd insatsgöraattman en
för ha de gamla kvar. De gamla bidrar i sin till sysselsättningenatt tur genom

kvar.att stanna
Ett projekt Boendeservicedelegationen väntjänstenannat stött ärsom

Reimersholme i Stockholm.
harDär visat hur de något äldre kan bli trevligt sällskap ochettman ge en-

förtjänst för de halvgamla. Det omfattandeextra insatsär rätt gör,en man
ledsagning till sjukhus. Det intressant flera orsaker:är Påsom av

Reimersholme finns hus både från 30-och 40-talen och de byggts mycketsom
harDet blivit bra blandning generationerna där. raskaDe 70-senare. en av

åringarna står samtidigt för service för de eljest hade mist sitten yngre, som
postkontor.

När bläddrar igenom projektkatalogen, blandningman stor-ser man en av
ståtliga projekt och andra i mindre skala. Några kan skryta med fram-stora
gångar, för andra har förhoppningarna kommit lite skam.

Många boendeserviceprojekt utgick ifrån uppfattning det äratten om-
ganska eländigt troddeställt. insatsernaMan skulle bli jätteefterfrågade.att

detMen visade sig alltid behövdesdet inte vaktmästare, eftersomatt t.ex. en
klarade det hand.på Det tycker jag ska tolka positivt.attgrannarna egen man

När vi fördelade bidragen fanns inte forskning hur det ställt. Manom var-
gissade. Nu alla utvärderadeprojekten och därmedär finns provkarta överen
sådant det finns behov och för.marknadav

Servicehus samlingspunkt lokalsamhälletisom

Fredrik berättar det finns försökmånga intressanta däratt t.ex.man ser ser-
vicehus i lokalsamhället. finnsDessa alla ambitions-ett resurscentrumsom
nivåer. det enklaste falletI så servicehuset utgångspunkten för den mobilaär
hemservicen. Till de avancerade hör framtidsbyn i Svågadalen imest
Hudiksvall där har skola, äldreboende och i härDerestaurang ett.man
servicehusen tycker Fredrik bra skäl: blirmånga Det "nöden"är mångaav av

mellan människor i olikamöten dubbelutnyttjandeåldrar. Dessutom braär ett
få knappasätt räcka längre. slår flugorMan två i smäll.att attresurser en
sitter i samlingslokalsdelegationen,Jag så jag det finns många byg-vet att-

degårdar i Trångsviken i kommun därKrokoms har lagt många sakersom man
under tak: Restaurangen används också skolbespisning, Postfrökensamma som
sköter biblioteket och postboxarna. alltidfinns anledningDet gå dit.atten
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Glöm inte miljön i solidaritetsresonemangen

Till sist Fredrik Platen kring ofta glöms bortämneett närresonerar von som
talar solidaritet mellan generationerna, nämligen miljön.man om

börjar tala solidaritetNu för sig miljömässigt.göra rättattman om genom-
finns slags miljöskuld. VilkaDet generationer har andel i den Vilka skaen

städa miljötänkandetupp glöms ibland de gamla bort, det kanI bli väldigt
mycket miljö på naturvetenskapligt Och det kan försvårt gamlasätt.ett vara

burkar och kompostmaskar. Vi måste hitta modell föratt sortera mata atten
klara de gamlas andel i miljömedvetandet. Vi måste hjälpa dem. ocksåDet är

visa solidaritet.sättett att
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Taket nått for frivilliga insatser

professor i Uppsala Universitet.Lars T gerontologi,ornstam,
Sakkunnig föri Kommittén Europeiska äldreåret 1993.

I den nytillträdde professorns arbetsrum Uppsala bokhyllorna fylldai är
med litteratur åldrande. Bredvid persondatorn ligger bild deni ämnet en av
lille och nybliven far harSom 50-åring perspektivLars Tornstamsonen.
både bakåt och jramåt. Under fick han professur och har vid flera1993 sin
konferenser och under höjt fingeråret varnande tankar-seminarier ett mot

på ökade frivilliga vård och Professorinsatser inomna av omsorg.
svenskar, de allmännaT föreställningarna,vi tvärtemotornstam attmenar

folk praktiserar solidaritet mellan praktiken.är generationerna iett som

februaril 1993 inleddes arbetet med det Europeiska äldreåret Sverige.i Vid
i Rosenbad presenterades den svenska kommittén. förRepresentantermötet

kommuner, landsting, organisationer och föreningar lockats budskapetsom av
"solidaritet mellan generationerna" Nyfikadehade samlats. och nyfikna detvar
flera studsade till till orda. blev snabbtLars Tornstam Denär togsom varse

framme vid podiet inte kommit dit för stryka medhårs,någonatt attmannen
för applådera initiativet, för tacka och bocka. Tvärtom, Lars Tornstamatt att
valde skärskåda solidaritetbegreppet mellan generationerna, understrykaatt att
vi i Sverige redan i dag duktiga och hjälpa varandraär mötas överatt gene-
rationsgränserna och ifrågasatte verkligendet finns möjligheter attom- -
locka till frivilligt arbete i Sverige. bad alla hem och verkligenHanmer

Äldreåretfundera detta och förvarnade till jippo.över göraatt ett
jag träffar december står resväskorna packade.När Lars i 1993Tornstam

Han ska till Chile för fira jul med sin familj. tycks lite be-Hanattresa nya
Äldreåret,sviken han farhågorna bekräftats.eller kanske attsnarare anser

Under vårt samtal flera till sin skepsis social-återkommer han gånger mot
minister ska frivilligaWesterbergs uttalande på in-Bengt att satsaom man

rädd för folk använda uttalandet förkanHan ärsatser. att ett argument attsom
välfärdspolitiken.äldreomsorgen ochrusta ner

gången hörde det skulle bli Europeiskt äldreår, tyckte hanFörsta Lars att ett
det utmärkt idé. Särskilt mycket gillade han devisen "solidaritetatt var en

mellan generationerna". sedan följde invändningarna:Men
Sverige, råder,Hos i i den ekonomi det väldigt bra attoss som nu passar-
ska lägga tyngdpunkten frivilliga insatser. Jag Bengtsäga att vet attman

inbillar sig kanskeWesterberg inte menade riktigt så. han det bättreMen äratt
i andra samhällen, där för vård och de äldre liggeransvaret omsorgmer av om

familj anhöriga. Och då mitt behovhos frivilliga organisationer, och uppstår
för gamla människorkorrigera den verklighetsbilden. Verkligheten ärattav
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inte bättre i andra länder, Europabarometern åldrande och atti-tvärtom. om
tyder till äldre visar den lösning vi har valt här, där väldigt mycketatt som av
solidariteten ligger i det socialpolitiska bättre för äldre människor.äransvaret,

Äldre på håll fåhar anhöriga nära riskerar mindre samhällsstödattsom

inte oroadLars det westerbergska uttalandet i sig, hur det kanär utanav
tolkas.

Bengt Westerberg har frivilliga insatser ska komplement.sagt att ettvara-
det,Jag du tittar hur politiker och beslutsfattare på lokalnäraccepterar men

nivå uppfattar uttalandet, så tänker de: "Vi lägger delöver ansvareten av
anhöriga, så kan vi lite". har redan börjat Undersök-Det göra.spara man
ningar visar i kommunerna handlägger vård och stöd till äldre,näratt man

hemtjänst och får någon har anhörig så minskas hjälpen. Stra-t.ex. veta att en
tegin kan rekommendera för gamla människor Tala för Guds skull inteär:man

du har dotter eller besöker dig gång i veckan. Då fårattom en en son som en
du mindre stöd. Min vi det så går vipoäng är gör över gräns,att om en som

redan passerad i dag, där det inte realistiskt lägganästan är är överatt mer
vårdansvar anhöriga finns i dag. kommer i synnerhetDet drabbaän attsom
kvinnor, hamnar i dubbel konflikt mellan nödvändigt förvärvsarbetesom en
och moraliskt vårdansvar. skaDet sig väldigt för.man passa noga

Samhället bör underlätta for dem hjälper anhörigasom

vi redan befinner iLars Tomstam det gränslandet och det inteatt attanser oss
läggagår ökat anhöriga.att ansvar

borde underlätta förMen dem redan dettar ansvaret.man som-

du med ekonomisk ellerMenar hjälp med avlastning

Bådadera. kanske framför allt avlastning.Men-
återkommerLars till Westerberg,Tomstam Bengt tråd,tarmen upp en ny

den ekonomiska. mig fort fråganTomstam så ställer "måstesäger att man man
inte skjuta för äldreomsorgen på frivilliga insatser ekono-ansvaretmer av av
miska skäl" så har legitimerat neddragning.man en

ögonblick bakgrunden dålig ekonomi, detl säger är ärattsamma som man-
bländverk frivilliga insatser handlar ökad solidaritet. Egent-sägaett att att om

ligen handlar det söker lösningar för finansiera eller foratt att attom man nya
klara behovet och låtsas det handlar ökad solidaritet.attsom om

undrarJag ändå hur ska lösa det ekonomisktman

Genom inte använda det mikroskopiska perspektivet, där bara tittaratt man-
på äldreomsorgen. Tittar du hela samhället inte bilden så katastrofartad.är

ofta för ochMen och tittar enbart på kostnaden vårdsnävarman omsorg
äldre inbillar ligger i perspektivet, problemetsoch sig lösningen detatt attom
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mycket Detdel något är,istället större.där.omfattning ligger Det är omen av
kanfolk.huvudet på Manitrilladedel JAS-planetvill,du så nersomaven

itrillarflygplanråd byggaharlängesålite lättköpt attsäga att nersom
måsteäldreomsorg. Manvettigråd klaraska vi hafolk,huvudet på att en

"Jaha, ni ihärska.söndra ochperspektivet,atomiserandehärkritisera det
frånföraskulle kunnai överoch såfår lösaskolan ert" attstruntar manman

för haställetifår sköta ert"försvaretinom att"Ochtillsektor annan.enen
organi-ålderdomligförsvaretkanskehela och ärdethelhetssyn att enseen

ellerrationaliserasskulle kunnakanskeochoekonomisk,sation är somsom
samhällssektorer.till andraekonomisktför lämnaomorganiseras utrymmeatt

slösade bort pådeekonomi, vadsin attregeringen sköterhurockså påSe
skulledetmiljarder,1992, 35 ärhöstenförsvara kronan somsummaen

långt.räcka ganska

för dyrinteärSvensk äldreomsorg

helhets-harmänniskorfådet finnstycker ettProblemet jag,är, att som
liggerfrågornaförfår slåssgamlablir såperspektiv. attDet ju motatt unga

under departement..samma
gamlagamla. Detslåssfår gamla är attfallfall.bästa I motI sämsta som- deska justsjukvård. Eller såellerpensionenfåmellan antingenväljafår att

ochsjälvaställabetala kalasetanhörigavårdbehövande gamlas att uppgenom
sönder.slitas

äldre-siffrorsvenskasaknarDanmark Tornstamdagens Larsl svarar--
visarforskningDanskBNP. attför 27-28%pensionerinklusive avomsorgen
tillväxtMedtill 37%.10%, procentsmedandelen kan öka ettmest parsom

alltså rådVi harperspektiv.årsdagens, i 25kvar pånivån liggaskulle ett
nivå, Tornstam.dagenspåmed äldreomsorg anser

ocksåvisarciterarTornstamSOU 1985:31utredningstatligsvenskEn som
försörjaförvärvsarbetande måsteförsörjningsbördan antaletatt personer en --

förvärvsarbetandevarjehade att1970och 2000.åren 1970sjunker mellan
Dådet 1,78och år 2000självinklusive sig ärförsörja 2,09 personer.personer

medräknade.försörjasskagamla ochbådeär unga som

lågkonjunktur...befinner vi ju iJust enossnu
visstuppnåbeaktande.i Förproduktivitetsutvecklingen ettattfårDå taman- arbetskraft. Såda-mindreochmindredetkrävsi samhälletnyttighetermått av

katastrofperspektivetfog förallsintestatistikenalternativa sätt att gersena
fram.hållaälskarde flesta attsom
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Äldreåret generationernasolidariteten mellanökar inte

äldrefrâgordina tankarfolk ska påhoppas duHur att omreagera

detbredare perspektiv,tillägna sighoppas skaJag attattettatt man serman-
diskutera allt detta.och måstesammanhangihop ihär hänger större attett

härmed såntpersonligen svårtsedan har jagsak.Det Men ettattär varaen
öka soli-bidrar tilllåtsas detäldreåret därjippo Europeiska attattsomman
vi börjardet inte.för de äldre. Närförbättra situationen Detdariteten och gör
anhörigaoch förväntarkommunalt stödvårdmöjligheter medbort attatt ta oss

männi-bara för äldretill försämringar, inteoch bidrardet, medska ärgöra
Äldreåret medvetetutnyttjar,använder,anhöriga.också för Närskor utan man
låtsasleka.med ochdet svårthäreller halvt omedvetet så är att vara

generationsgränsernasolidariskaSvenskar överär

särskiltsolidaritet i praktiken,braSverigetycker vi iLars äratt manom
solidariteten.socialpolitiskatalar denom

solida-också, i dendimensioneri andraduktigare vad viVi t.ex.är än tror-
medmän-sina gamlaenskilda handuttryck i hurtillritet kommer tar omsom

niskor.

så mycketbryrdet finnsVad du det beror på vi intemyt attatttror ossen om
detsjälva verketmedan vi i görom

äldre,förhållande tillidåligtmed allmäntsak harEn göra samveteettatt-
för-och vis liknar detgammal. Påför blirädslaeller kanske sättatten egen
hurkantill sina barn.förhållande En göraäldrars dåliga i nästansamvete mor

sinahandhon inteförändå ha dåligtmycket helst och tarsamvete att omsom
vigamla människor,förvårdansvarriktigt Vi kännerbarn sätt. ettett men

har dåligt samvete.

gammalblisjälv skadu på duHur attser
poli-ytterligheter,mellan olikapendeln närhar hurNär svängersettman-

anledningfinns detkunskaperdeutnyttja vadtikerna ska atttror varavara
förvåning. Entill forskaresSverige,här iharorolig. Pendeln storasvängt

skulle bo hemma,alla gamlapolitiska stridsropetdetperiod, attnär stora var
statsbidraginteålderdomshem: Manbyggnationner/tillät inte gavavman

bod-människorstarkt gamlavind såförändringensblåstetill dem. Då att som
flestadärifrån. stod deväck Dåtrivdes, skulleochålderdomshemde ossav

med"politikerna på"Vad hålleroch undrade:med gapandeforskare munnar
ganskadetmed delförsett demkanskeVi hade attargument varsasomen
tilllångtdärifrånkvar hemma. Menville bogamla attmånga stegetvarsom

kvar hemma.skulle bomed tvångmänniskoralla
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felanvändaskanForskningsresultat

dettroddeekonomisk sakdelvisuppfattade attdär jagDet mansom en -
billigarebliskulle

Vigången.utnyttja denbrapassadeoch forskningenkanske så, attDet var- och måhemmakunna boskullemångaforskaremångaganska attsom savar
detanvändaöverdrifttillpolitikernafördet lättdet. Då attbra somvarav

Vibilligare.skulletroddedenågontingåstadkommaför varaattargument som
Ökat ianhörigagamlaför ärsituation justi preciskan ansvarnu.sammavara

möbleraförtillpolitikernamycket den hävstång attprecis lika tardag omsom
ekonomin.i

mellanså bradetförförutsättningarna ärvisat attForskning har att aven
varandra.beroendeinteSverige,i ärgenerationerna är att avman
Medelhavsländerna,ivitittar gärnavi att t.ex.När gränsernaöver trorut- kän-ochmycket bättreäldre detharbarnen,kvar hosliggervårdansvaretdär

påfel.det SymptomvisarEuropabarometerntillfreds. ärsig att psy-merner
defamiljeansvaret är,tilltarensamhetbelastning och störrekisk mer

beroende barnsgamla är omsorg.av
beroendesitua-imänniskor hamnargamlagenerella är närDet mönstret att- bra.mår inte Enrelationenkänslomässigailla.far de Denbarn, såtion till sina

självständig-medviktigt dettalar hurkultur äri vårvärdemönstretdel omav
gamla.meddet vigenomsyradevioberoende.och Det tarhet är somossav,

dugammaldusjälvständig närför dig när ärviktigtlikaDet är att somvara
blirförhållande till barnenisjälvständighetenbidrar tillDet att enär ung.

relation.självständigför godförutsättning en

möjligheter sinde äldres röstför öka görakunnaskulle attHur göra attman
hörd

vård ochförsämringförRisk omsorgav
kanoch Senintresseorganisationer annat.gällerDet manatt agera genom- skrikafortsättakommer även40-talsgenerationenuppkäftiga attdenhoppas att

gamla.de blirnär

fårrisk fördå videtfinnslyfts fram,med frivilliga attdet här insatserOm en
äldreomsorgeneuropeisering aven

handläggningenpraktiskarisk. densådan Ireellfinnsjag.det DetJa, tror en- kommunen.hjälpmindrefåranhöriga,det finnsdet redan såär att avmanom
på barnen.liggakommerdäreuropeisering attbörjan ansvaretDet är en

dettolkareuropeisering. Ommedvad dudetSedan beror sommanmenar
detjagäldre,för de ärformella atthar detdär barn trori Tyskland, ansvaret

Sveriges del.förditväldigt långt
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Är det risk for systemskifte eller handlar det enbart marginellaförskjut-ett om
ningar

Vi redan inne i förskjutninggradvis därär påöver ansvareten man pressar-
de anhöriga. Och det kan väl kalla för europeisering. berorSen det påman en
hur långt tillåter den gå, innan viatt säger stopp.

Är det problem äldre de äldreinte själva och medel-ett roratt omsorgen om
ålders kvinnor som vårdansvar. Kanske båda har svårttar attgrupperna
föra talan. du några bra idéer hurHar ska höja gardensin om man

svårt. ligger iDet Det dynamiken ska kramaär näratt man ur resurser-
någonstans, så det oftast där det lättast, där får minstgör är mot-man man
stånd, där folk inte sparkar och skriker.emot

Till sist hamnar i diskussion själva begreppet solidaritet:en om
När talar solidaritet ligger det underförstått det något viärattman om som-

allihop visar, slags kollektiv solidaritet. Men betonar frivilliganären man
insatser flyttas solidaritetsansvaret på dem råkar ha så gamla för-över som
äldrar de hand.måste Då det ingen kollektiv solidaritet längre.äratt tas om
Då har flyttat från solidaritetsbegrepp där vi allihopett tar gemensamtoss

till innebörd där framförallt döttrar till vårdbehövande gamla på-ansvar, en
dyvlas solidaritetsansvaret. ingen riktigDet solidaritet.är
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Kvinnor, välfärd och solidaritet
Gunn ombudsmanFranzén Ljung, TCO.
Sakkunnig i forKommittén Europeiska äldreåret 1993.

Gunn Franzén Ljung för de socialpolitiska jrågorna på TCO-ansvarigär
kansliet och dit hör äldrejrâgor. påHon påtjänsterummettar emot
Linnégatan Stockholm. jølldaVäggarna litteratur ochi är pärmarav som
speglar hennes ämnesområden: finns böcker allt frånHär barnomsorgs-om
frågor till narkomanvård. .Själv hon 40-talist, fick barn på och60- 80-är
talet och tillhör den "duktiga" kvinnor skulle klara alltgeneration som
samtidigt arbete, barn, familj, bullbak, politiskt och fackligt engagemang

detoch där med barnen något arbetsgivaren helst skulleintevar som
märka...

När Gunn Franzén Ljung första gången devisen "solidaritet mellanstötte
generationerna" gick hennes associationer i ganska traditionella banor. Framför
sig såg hon mediabilden gamla rädda gå ochär att ut gatornaav som
följdtanken "vi måste visa respekt för gamla".

jag börjadeNär tänka efter: Vad ligger det i solidaritet mellan generatio--
kom jag andra aspekter. Var finns solidaritet harvår våraHurnerna,

gamla det i förhållande till ungdomen Och då kom välfärdssys-jag in påmer
hur lever, hur vi bor, förhållandet till våra gamla.tem,

Här i Sverige tycker lyckatsGunn vi medganska bra "solidaritet mellanatt
generationerna".

det alltid förbättra. diskuterarMen går det härNär måste jäm-att man man-
föra hur vårt samhälle i förhållande till andra samhällen.utser

Utbyggd äldreomsorg förutsättning for strukturomvandlingen ivar en
Sverige

dagensI Sverige det väldigt hög arbetar. ganska ovanligtandel Detär ärsom
gamla föräldrar bor hos sina barn. skiljer Sverige från länder imångaDetatt

Europa. Förklaringen finner efterkrigstidens strukturomvandling, dåGunn i
svenskarna flyttade från regioner arbetstillfällen till arbetsinten-med för få mer
siva regioner städerna hundramilaflyttaroch flyttade långt,Mångaväxte. var
inte ovanliga. vad gjorde det flyttaMen möjligt att

kunde tack utbyggdDet vi de vi har: Vi harvälfárdssystemgöra vare en-
äldreomsorg. flytta frånoch gårdagens döttrar har kunnat sina gamlaDagens
föräldrar. har gamla har det funnitsderas far och blivitDe närvetat att mor
socialtjänst i Haparanda, de skulle sina pensioner, de har sitt boendeattatt
där andra länder bygger tryggheten den förvärvs-mycketI attuppe. av
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såntgenerationen. Iäldredenhand ettfysiskt hargenerationenaktiva rent om
vi kan.sigochbrytainte rörakan somsystern uppman

möjligtgenerationernamellansolidaritetgörVälfárdssystemet

hurmöjligt,dettagjorti sig utanintedet är systemenGunn att somanser
i Sverige.välfärden,valt bygga systemen,att upp

Trygghetenlagreglerade. ärgenerella ärochallmännaVi har system som- sigmedflyttarbostadsorten. Deneller tararbetsplatsentillknuteninte som
platsen. Idenbarnomsorganspråk påkanochpensionsrättigheten göra nya

innebärarbetet/företaget. DettillknutentrygghetochvälfärdTyskland är
Sverige.har iinteinlåsningseffekteroerhörda som

fackföreningsrörelsenför Genomviktiga Gunn. attJämställdhetsaspektema är
stärktförsörjning harochtill arbeteallaspådrivit kravethar rätt manegen

ställning.kvinnornas
knutenländer, därandrai ärfriarekvinnorsvenska ängjortharDet man- sambeskattningenmedslutafå trygghet. Attförfamiljegemenskaptill atten

milstolpe.viktigenvar

arbetslivetikvinnorhjälpthar utsvenskaDet systemet

hennesHolland borIeuropeiskaÄven olikajämföra system.kan Gunnprivat
betalar hennesbarn svärsonvarjebam.små Föroch nyttmeddotter treman

skadotternförhinder detvilketsigföreställa är attkanskatt.mindre i Man
iläggafingetjänaskullehon svärsonenlillaMotsvarande detjobba.börja

skatt...högre
inte;behöverManoffentlig barnomsorg.någonknapptHolland harI man- detIhemma.äldreomsorgenmycketochbarnomsorgensköterkvinnorna av

lunchen,hämtarbarnenlämnarskolsystemetholländska morgonen,man
förvärvs-finns ingeteftermiddagen. Detpåoch hämtarlunchenefterlämnar

dethanterakanarbete som

SO-årsåldernikvinnoruppnått, arbetandeviviVad har

honifrågasätterdagsmåbamstid. IsinminnsLjung omFranzénGunn egen
små-underarbetetpåjärnetskaständigtföräldrarnödvändigtdet attär ge

tycker hon.arbetstid,ikanföräldrarnaBådabamstiden. ner
jag mångaträffarålder, tröttaminikvinnorochjag möterNär är ute egen- livsval.sinaifrågasättabörjardedåpunkt i livettillkommithartjejer. De en

Dådö.hunnitharellersjukagamla,föräldrarna ärbarnen ärDe vuxna,egna
medhemmahaSkulle jagrätt stannatjagGjordefundera: merdebörjar

Frågcrnaårende sistaföräldrarminatidjag haSkulle ägnatbarnen mer
iarbetsmarknaden,vedermödor påsinaresultatet somdekommer när avser

ochlöngällervadbådemotsvarandeefter mäns,hästlängderfallflestade är
karriärsteg.
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for jobba vi har gjort. Inga-Lisahar inte varit helt braDet attoss som-
känner, jag tänker tillbakaSangregorio, journalist jag "Närsägeren som

skulleretroaktivt 60-talet 40-60-talet blir jag trött". Hon attmenar
skulle gifta svärmorsdrömmar,talister jäkla duktiga. Viså göraoss, varavara

baka bullar och helafackligt och politiskt och föda barn ochkarriär, jobba
och deltidsarbete i låga pensio-köret. kvinnor resultatet slitmångaNu avser

ner.

familjenförNu det männensär atttur ta ansvar

samtidigt viforvärvsfrekvens och långa arbetstiderVår modell med hög som-
minska sin arbetstid.inte kvinnorna skahar barn inte riktigt bra. Detär är som
och lugnt kommaarbetsbördan. börjar saktaVi måste dela Nu männen

ofta tjejer-föräldraledigt.killar vill Deti familjearbetet. Dagens ärtamer unga
bromsar.na som

arbetssituation med bättregeneration får bättrehoppasJag nästaatt en-
utslitna. detarbetsfördelning och inte så de Förär trötta är sersom som nu

för kvinnor.förtidspensioneringar, i sjuktalen högre Detockså i ärärsom
och for detdubbelarbete, dåligtresultat ständigt stresssamveteett mannog av

skulle ha gjort inte hinner göra.men

ekonomiskt standardDagens pensionärer har tryggen

solida-for huvuddelenmellangenerationen stårGunn det äratt som avmenar
den arbetan-åtminstone materielltriteten mellan generationerna, Detsätt. är

välfärdssystemen.de generationen finansierarsom
mycket Visolidaritet inte såSedan finns det pratat om.som manen annan-

mycket,standard. sigekonomiskt Dehar pensionärer har rörtryggensom
till ochbarnbarn. Barnbarnenhälsar sina barn och mormorreserreser,

generationsutbyte.ocksåmorfar tidigare.på Det ärsätt än ettett annat

Många piggajupensionärer är

till livet.har lagt friska årLevnadsstandarden har stigit och-
be-honsvenska trygghetssystemen. Mendirekta hot deGunn inga motser

ständig tillväxt.med tankehar byggtsallatonar att system upp

dåligamåste tiderfor klaraSystemen attanpassas

for bli tillräck-ochmåsteKonsekvensen över attär att systemen anpassasses
Samhällsekonomi.sviktandeligt robusta för klaraatt en

finnsZOOO-talet.problem bit DetinforPensionssystemen står en-
har vii tid.har upptäckt problemen Dessutomtill lösningar. Vimånga idéer

befolkning.åldrandevi klarartidigt såbyggt våra så storsystem att enupp
ekonomiskadeVi kan klaraländer inforjätteproblem.står andraDär systemen

fackligthurskillnadfinnsbegränsade ingrepp.med relativt Där manen
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hanterar det i Sverige och i ViEuropa. har fördelningssystem och de fackliga
organisationerna mycket aktiva i utformningen Vi deär systemen. vet attav
finansieras via produktionen, de sociala avgifterna. andraIett utrymme ur

döljs finansieringen i allmänna skatter eller höga egenavgifter.system

på på åldernsArbete lika villkor förutsättning för kvinnors tryggheten-
höst

ska för gamla kvinnor ska bli förlorareHur integöra attman

Alla ska ha folkpension grundnivå. Sedan byggs den i för-påegen som-
hållande inkomstentill hade förvärvsaktiv. fackligtFrån håll kan viman som
inte fria ifrån hur det i dag. Vi medvetna desvära är smärtsamtutoss ser om
löneskillnader finns och de orättvisor det leder till i förlängningen. Visom
måste slåss för bättre löner och arbetsvillkor för komma till med deträttaatt
här.

iUte det vanligt pensionssystemen konstrueradeEuropa så kortär äratt att
deltidsarbete och låg lön inte kvalificerar till pension, vilket missgynnar kvin-

det enda kommaGunn problemet tillsättetatt att ärrunt att attnor. menar se
kvinnor arbetar i utsträckning män.samma som

finns länderDet medvetet väljer många löne-görsystem attsom som-
mässigt hamnar under försäkringsnivåerna. England har oerhört mycket korta
deltider. arbetskraften blir billig förDen arbetsgivaren; de behöver inte betala

alla sociala avgifter och skatter för dem. det oerhört flexibelDessutom är en
arbetskraft: arbetar och kvinnorna kan plockas de behövs. OftaMännen när
på obekväma tider, det kvinnorna indirekt eftersom de saknar bamom-passar
sorg...

Gunn tycker situationen i dagens England påminner hennesatt om egen
i Moderns familjenspå 50-talet Sverige. förstärka ekonomisätt attmors, var

jobba i skolbespisningen, dela tidningar, städa någon timme. Denatt ut
familjeekonomiska situationen finns ställen utanförpå många Sverige i dag.

Stigande arbetslöshet hot kvinnors till arbeteär rättett mot

kvinnors till arbete.Stigande arbetslöshet Gunn direkt hot rättett motsomser
derasTyskland arbetar färre kvinnor här. Flera orsaker kan sökas i väl-I än

färdsmodell: Verksamheten i skolor och daghem bygger på att mammorna
finns hands eftermiddagen. finns ingen skolbespisning.till hemma på Det

gamla föräldrar, vilket leder till kvin-barn för sina mångaVuxna attansvarar
svärmödrar Sambeskatt-sköter sina gamla mödrar och obetalt i hemmet.nor

blining kvinnor tjäna ganska mycket för hennes arbete skamåstegör att att
Överförde förvärvsfrekvensen bland"lönsamt" för familjen. den tyskaman

skulle kvinnor försvinna från arbets-kvinnor till svenska förhållanden 700.000
förförsvinna i nafs godbitmarknaden i Sverige. Arbetslösheten skulle Enett

bakåtsträvande krafter
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Vi förmåste slåss vår till arbete självständighet.och Männen skullerätt-
kunna lösa hela arbetslöshetsproblemet fösa tillbaka till spisenattgenom oss
Och så får sköta barn och gamla obetalt kontinenten.pågörsom man

Finns den politiska ambitionen det ganska lättgår kvinnors arbetegöraatt
"olönsamt" Gunn Franzén Ljung. kan med olika bidragDet ochsäger styras
Skatteregler sambeskattningt.ex. och vårdnadsbidrag."Lyckas" låsaman
kvinnorna i hemmen kan fortsätta skära i offentligaden sektorn och min-man
ska dess för barn och äldre...ansvar

Dithän får vi inte komma. vi ska med iOm EU och redan i och mednu- -
EES vår modell våra bidrag från Skandinavien: Vi ska hjälpa våraär ett av-
medsystrar få självständighet och till försörjning och ställ-rättatt samma egen
ning arbetsmarknaden.

Den svenska modellen rationell, effektiv och billig. Utvecklaär den

Hur ska för välfärdenvi argumentera

Gunn tycker vi ska för vår svenska modell:att propagera
Vi har löst det bra i Sverige. Våra rationella, effektiva ochärsystern-

billiga. Vi vilka problem införstår i med äldrefrågor ochEuropauteser man
ofinansierade pensionssystem. Vi ska inte våra vi tvingassystem,rasera om
bygga dem igen kommer det kosta för mycket. Styrkan vidareut-äratt attupp
veckla, och behålla det vi har. vår möjlighet klaraDet införär attanpassa oss
de ekonomiska problem kommer i framtiden.som

fortsatt offentlig sektor tyckerEn Gunn förutsättning för be-ärstor atten
hålla ochjobben därmed välfärden. offentligaDet jobb,genererar som ger
ökad produktion, höjer konsumtionen, fler betalar skatt ochgör attsom som
därmed finansierar välfärden.

kommerAnnars vi i ekorrhjul där ökad arbetslöshet mycketgörett att-
våra intäkter och produktion går till betala passivitet.attav

påMinskad offentlig sektor lösning krisenär ingen

Att dra inom kommuner och landsting, folk arbetslösa och sedangöraner
betala och socialbidrag samtidigta-kassa till dem, vården försäm-ut t.ex.som

tycker fel.Gunn hon det deDessutomär äratt svagasteras grupperna somser
drabbas hårdast lågkonjunkturen.av

Vinnarna de förkan formulera sig, har någonär pratarsom somsom-
dem. oerhört farlig utveckling. Behåller de generella och all-Det är en man

täcks allamänna systemen upp.
Vintern 1994 diskuteras förändringar inom de svenska pensions-stora t.ex.

dagens socialförsäkringar finns "tak" för höginkomsttagama,Isystemen. ett
avgifterna följahela lönesumman. Gunn taket börtas ut attmen anser

standardutvecklingen i samhället, för det allmänna nivå inte bliratt systemets
så låg folk försäk-inte längre klarar sig från den allmännaatt pengarna
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försäkringar försparande ochmed privat"fylla på"detvingasringen. Då att
sjukdom, föräldra-standard vidmedoch levatrygghetenbibehållaatt samma

liknande.ochledighet, ålderdom

med varandrasolidariskamedborgarnagenerella ärI de systemen

blitala det måstetaken, börjarhar ettför många attNär passerat man om-
före-förmåner.avgifter och utgående Dessainbetaldamellansambandbättre

innebärvilketfå gehör för sina kravförr eller attspråkare kommer attsenare
den solidariskavilönesumman. Dåavgifter för helaslutar tapparutatt taman

tillsjuk, frånfrån frisk tilllåginkomsttagare,tillfrån hög-omfördelningen ung
fårtill de generellade betalaSlippertill kvinna.gammal, från systemenman

hela tidenpolitikerna tvingasintäkter ochmindreförsäkringarnade allmänna
förmånerna.försämraskära ochatt

fylla tilltill påhar rådsnedare. DefördelningenOch då blir attän sersom
låginkomst-medanpensionsförsäkringar,privatastandard,vettig t.ex. genom

fårtill det allmännalägre avgifterockså fårkanske systemettagaren, som
påbyggnad blirhans/hennestrygghet eftersomfullgodköpasvårare att en

försäkringsrisk.låginkomsttagarengrundmycket dyr är störreatt enav
ökademed detmed springaintelåginkomsttagarenbörjarDessutom att-
andraså mångahan/hon harprivat försäkring,för köpaattutrymmet en
handi förstaköper inteoch kläder. Han/honboende,eftersatta behov, mattyp

tillledertrettio år.faller Detpensionsförsäkring attut segrege-omsomen
ringen ökar.

ska gådet politisk viljasystemskiftet, överdel är attDet är manenaven-
och privataindividuellatill system.mer

ökasegregationen i samhället skaviljapolitiskDet är atten

sju/dörsäkringen.Redan med
..

detkommit förhadeoerhört starka. Vi närakrafternaVisst, visst. De är- hävdarför små. Dåhade blivitklyftornaSverige,iideala fördelningssystemet
politisk viljaöverutnyttjas. Detdetmissköter ärfolk attsystemet,att enman

därdenskinnet försvida imåsteska öka, detsegregeringen att nereatt mer
jobbaska mer.

livs-utifrånska räknaspensionspoängendagordningen ettDet attsenaste
bästa åren.eller 20inkomstperspektiv, inte de 15

det kommerhurberäkningarm.fl. medpolitiker attdränkerVi TCO om-
arbetslösa och låg-varitdekommerlivsinkomstperspektivslå. I ett som

intesocialbidragdöden. Ochända istraffas ärinkomsttagare att pen-
sionsgrundande.
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Tanken på folk skulle arbeta framår, till 66 år, Gunnatt ett extra ger
Franzén Ljung inte mycket för, det enligt de beräkningarna skulletrots att nya

8% högre pension. "Vilka det förväntar sig ska jobba längre" frågarärge man
hon, retoriskt. Och själv:nästan svarar

har lågDe så pension de inte kan gå vid 65 år, ska orka åratt utan ettsom-
till. Vilka det har de låga pensionerna utslitna sjukvårdsbiträden,Jo,är som
dagispersonal, socialarbetare och metallarbetare. orkar väl inte till.De årett
Det så cynisktär

Trappa litearbetet i och dra den äldre arbetskraftenstaget nyttaav av
kunskaper, istället för tillämpa "ättestupa"att

Gunn på sitt arbete, går i arbetstid lite itror att trappar taget.mer man ner ner
Så blir det lättare sig till livet pensionär, slipper "ätte-att anpassa som man
stupan".

bra både forDet den enskilde och for arbetslivet. behållerDå vi de äld-är-
erfarenhet och kunskap, sedan successivt lämnar den till någonöverres som

möblerar vi med folk de brickor,Nu istället for värdefulltannan. som om vore
kapital i samhället.

Så rundar vi samtalet återkomma till det faktum gamla för-att attav genom
äldrar och barn i Sverige lever relativt självständigt i förhållande tillvuxna

tillvarandra. Gunn tycker ska ha det gammal.rättatt man som
bit försörjningEn bra på ha och inte ekonomisktvägen är att en egen vara-

beroende inte fysiskt beroendenågon i deMan svenskaär systemen,av annan.
får professionell socialtjänsten ellerhjälp sjukvården. högDetman av ger

kvalitet. valtVi hade inte haft det bättre modell där mycket vilarom en
hemmadöttrar destineradoch svärdöttrar. inte tillMan vårda hela livet.är att

de de och jobbarOm har egenskaperna går får de dels yrkesgemen-utsom en
skap, de får utveckling kompetens. Och vioch inte jobbar inom vård ochsom

ochkänner trygghet för våra barn äldre får den bästaattomsorg omsorgen.
Sedan kan vi umgås med fritid,dem vår vår Så blir alla till-semester etc.
fredsställda sitt och kan mycket vid de kontakter harvarandrasätt ge
med varandra.
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förebildtonåringenskanFarmor vara

Civildepartementet.Ungdomsenheten,departementsråd vidBryntesson,Lars
äldreåret 1993.EuropeiskaförKommitténLedamot i

påCivildepartementetpåmellandagarna i tjänsterummetVi möts en av
detvissnade hyacinteroch halvtStockholm. Julrosor attFredsgatan i anger

medbedrar, arbetasenhetenpå intensivtskenetjulstiltje. Menråder lite en
påläggerluften. Lars Bryntessonkänns pärmoch iproposition stressen en
detFrågan luktardettidlångoch Hursofbordet stress,säger: tar men

tycksTelefonenfårsamtalettidhur lång ta.visigvisar är överensatt om
hela tiden. Lars Bryntessonifredfårvara-avstängd, för vi sitta nästan ar-

1986-1988Jordbruksdepartementetpåungdomsjiågormedbetade tidigare
utredningschef återvändeInstitutetpå Kooperativaefteroch sejour somen

Civildepartementet.Ungdomsenhet pånybildadchef förhan 1991som en

perspektivet givet.Ungdomsenhetenbasar ärEftersom Lars Bryntesson över
såansvarsområdesittförsökte ringahanförbigåendeiHan närattsäger

Civil-visade det sigSedanutanför.definitivt låg attpensionärertrodde han att
1993.Europeiska äldreåretiliv och lustmed bådesigdepartementet engagerat

tecken.tidenshantyckerDet är ett
generations-gemenskapvaritfrån överperspektiv harMitt tematstarten- tillkomplementoch idéella insatserfrivilligavärderaochgränserna att som

landet.verksamheten ifotavtryck, påeffekter,harinsatser. Detsamhällets gett
skulle kunnavad vibehov få bortdet finnsvihar ett attAllmänt attansettsett

ungdoms-gång hettegång. Detgenerationsapartheid. Detkalla är ensom
ocksåträffpunkter,vitalarfritidsgårdar och idagtillförvandladesgårdar, om

varandra.ifrångäller inteDetgenerationsgränserna. attöver grupperseparera
respektiveäldreboendemedbradettycker Bryntesson ärVisst Lars att

ocksåinteriskfylltdetträffas i fred.kan Menungdomar ärdärställen om man
kontakt.tillandraskapar vägar
Äldreåret användagäller detuppnåttsoch det atttittarNär somman- gällerungdomsbostäderochäldre-skapartakt medperspektiv. I atträtt man

finnssamhället. Annarsimöjligtmycketdem såintegreradet uppen-att som
mötesplatser.skapagällergenerationsåtskillnader. Detrisk för attbar

Trelleborg,frånkommerälsklingsexempel ettBryntessonsLarsEtt av
medharungdomsdelegationen stöttochregeringen via Barn-projekt som

pensionärer.skjutsarhandlarbensinpengar. Det raggare somom
tvåhandlar ocksådetjippo. Mensjälvklart attdetDels grupperettär om- kundekillarnavärde. Devarandrasi varandra,upptäcker ungaserresurser

de års-alltkunde75-åringar,med30-taletfrånbilardiskutera omsom
kommaspännandedetäldrededem själva. För attkörtoch harmodellema var
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tillbaka till återuppleva lite sin ungdom. Och deraggarna, av egen yngre upp-
täckte fannsdet kompetens hos deatt äldre de inte anade. "Farfar kanen som
lika mycket bilar jag". visade ocksåDet de äldre dagens ungdomarattom som
har kultur påminner deras gång i tiden.en som om egen en

Inga konstlade möten mellan gammal och ung

Han tycker alltså det bra hitta varandra i den direktaär verksamheten.att att
Konstlade fungerar inte. ska handlamöten Det och nöje. be-Larsnyttaom

idé han diskuteraträttar tillsammans med Lillemor Wiklundom en som
Forum 50+, idé måste förankras och verkställas lokalt. Det handlaren som om
äldre kunskapskälla.som

Tänk använda äldre exempelvis mellanstadieelever läseratt när nutidshisto--
ria Att någon berättar: "Så det förta 50 år sedan" och sedansom var
kanske besöka muséet tillsammans. Det blir för skolbarnen kännasättett att

de kan ha de äldre. Och kanskeatt det roligarenytta gå medär än attav
fröken på museum Vi måste våga udda saker.testa

Den skissade idén bygger idéella insatser. Lars tycker den välutveckla-att
de svenska offentliga sektorn inte får hindra idéella och frivilliga initiativ.

Man måste släppa fler naturliga initiativ, i skolan, visst finns dett.ex. en-
potentiell risk för fackliga de kanske tycker de blirprotester, medatt av
arbetsuppgifter, jag tycker det i första hand handlar förstärkaatt attmen om
kvaliteten i undervisningen. Hotet kan känna ofta skenbild.ärsom man en
Man ska stolt ha förmågan ochöver kraftenatt äldreatt ta emot t.ex.vara

i undervisningen. Klarar det stärker det i sig skolan.personer man

Ta hänsyn till solidaritet vid samhällsplanering

Lars utvecklingen, såväl den tekniska dentror mänskliga. jämförHansom
med de engelska spinneriarbeterskorna 1800-talet slog sönder de förstasom
spinnerimaskinerna. Men de kunde inte hejda utecklingen.

Vi kan inte med enkelt penseldrag förutsättningarna.ändra handlarDetett-
människors vilja.om

idéEn beaktar tankenär på "solidaritet mellan generationerna"att vidman
samhällsplanering, planerar bostadsområden och i föreningslivetnär så attman

generationsövergripande verksamhet möjlig.görsmer
Det måste finnas fler neutrala mötesplatser. förutsättningEn dockär att-

har respekt också för ungdomars behov värld, och tillman attav en egen ser
de har mötesplatser. Det står inte i konflikt till fleratt uppmuntraegna

världar.gemensamma



mellansolidaritetOm122 generationerna...

massmedias attityder till ungdomarFörändra

för ungdomar. tyckermed äldres rädsla Hanproblemetsitt jobb LarsI möter
ungdomarssned bildmassmediakan skyllasdet delvisatt avsom ger en

verkligheten.normalaifrån denbeteende, långt
och det låtervåldet i sig, LarsfarligareRädslan för våld sägeränär som-

deungdomar ocksåska uppmärksammatycker görslagord. närJag attett man
bra saker.

väl inte lästtidningsartiklar har viindigneradeochmångaHur reportage som
svenskmediabilden typiskEnligtfotbollssupportrarhandlar är suppor-enom

starkölsfyllaursäkt förfotbollsmatchenkille harstridslystenter somsomen
Black Armymotståndarlagets Baramedoch slagsmål namnetsupportrar.

Inför fotbolls-EMflacka hos många.får blickensupporterklubbAIK-s att
pläderades tilloch i vissa tidningarväntade kravallerladdade polisen för1992

förvänt-skulle kallas in.militären Menundantagstillstånd,och med för att
konsta-våld de veckorna,mycket fest och litedet blevkom skam,ningarna

litenspeglarmediabildenvillhanDetLars. supporternär attterar enav
lyfts fram.exemplen sällande godaminoritet och att

bildatoch Hammarby harDjurgårdeninomSupporterklubbama AIK,-
mellansyfte stärka samarbetethar tillsupporterföreningen""Svenska attsom

krafter,till godaSupporterklubbama består 99% görföreningarna. uppsomav
detkollektiv fostran,positivbråkstakar. Detmed de ärär upp-menensom

inte.märksammas
dethanochundslipperhörbar suck Lars Bryntessonliten sägerEn attmen

Civildeparte-varken han,hanfakta.våldet Trotsbästa är vet attattvapnet mot
ändå dettycker hanpåverkakaneller regeringen nämnvärt, attmentet pressen

opinionsbildningen,viktig del isigmediernaönskvärt attsom enseromvore
ledaförlängningen skulledet ii samhället. Omför attitydernade har betydelse

bra.tycker han detpositiva nyheterfick flertill vi ärattatt

tonåringens förebildFarmor kan vara
ochgenerationdet han kallarkontakt mellanökadockså ettLars tror gene-

godkanså vill.farföräldrar FarmorochBarnbarnration tre. vara enmanom
förebild för tonåringen.

ochgenerationmellanfinnsflerabehoven tre,tydligaste ettmötenDe av- upptäckakanförr. Bådavarandraifrånbor längreeftersom än gruppernaman
ungdomaraha-upplevelser. Förkan ärdetmycketde har gemensamt,att ge

inågonträffa äldrespännande ändet ofta att genera-sammaperson,enmer
emellan,kontrollrelation demdet ingenfinnsföräldrarna. Dessutomtion som

jämlika villkor.kan umgås påde mer
fritids-användaskunnaäldre skulletyckeri skolan LarsFörutom att

gång.flera påkommerkanske det krävsbörjangårdar. Till att enmanen
ungdomsföre-ochpensionärsföreningarmellansamarbeteVarför inte starta

ningar
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den gyllene nyckeln för kontakt mellanFöreningslivet kan störrevara-
generationerna.

och lika viktigt för bådamellan generationLars ärmötet ett treattmenar
parter.

får kontakt med sina äldre kan detviktigt ungdomar FörDet rötter.är att-
kunskaper fort-anspråk, märka harhandla bli i att attatt tagna man somom

ungdomar överbryggar dessutom rädsla.kontakt medfarande håller. En egen
har kunskaper förmedla.det bara de äldreska hellerIngen är atttro att som

med tonårig "dataexpert"farfar framför datornkan inteVem ense
konkurrensförhållande dem emellan hellerfinns inget direktDet-

pågenerationsapartheid arbetsplatsernaMotarbeta

generations-för öka gemenskapenviktigt i arbetetArbetslivet också överär att
generationsapartheid.uttrycket Hanhar redanLars använt attgränserna. anser

perspek-främst deproblem på arbetsmarknaden,det är settett stort ungasur
arbetsmarknad med mångagenerationssegregeradtiv. Vi har fått väldigten

obefmtligt inflödemedarbetsplatser, inte minst offentliga, nästanstora av
människor.yngre

förfilmen "Closeengagerades för up"Staffan Hildebrand AMS göraattav-
ungdomarskulle lära sig hurarbetsförmedlingarna, för depersonalen att

det lite tragisktbra initiativ,och tänkermellan 18 24 år Det är attett menvar
varit under årfemte anställd 30nödvändigt. Tänk iställetdet varvar om

åldersblanda-arbetsplatserna blirväldigt viktigttycker detHan är attatt mer
hittillsspecialkunskaper och dende. skäl ungdomar har många ärEtt är att

arbetslöshetslöseri slussa dem igenerationen. Vilketvälutbildade utattmest
sikt ocksåårs får dettaslås På någrarisk för viktigDet är ut.att resursen-

iungdomareftersom andelengenerationsperspektiv, vägett annat
äldre påförhållande tilldrastiskt iarbetsmarknaden minskar väggruppen som

från den.ut

välståndför Sveriges framtidaförutsättningUngdomars arbete är en

fram till årarbetsmarknadenträderblir allt färre ungdomarDet som
slutetbarnkullar påberor småutträder.jämfört med andelen Det2000 som

80-talet.och början70-talet avav
fåLyckas vi inte90-talet.i slutetdramatisk förändringskerDet aven-

sönder derisk slårdetarbetsmarknadenungdomarna är att resurseren man
dåkommerOch den dagvälståndet i Sverige.förutsättning förär mansom en

arbetskraftattraktivskriker efteråter
sneglararbetsplatser Bryntessonåldersblandade LarsskaparhurMen man

sabbatsårarbetslöshet. Genomhögerfarenhethar långDanmark avsom
förmöjligheterskapaäldre, går detvidareutbildningoch är attnär yngreman

i arbetslivet.kommaatt
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förarbetsplatserna har viss överkapacitetkan tänka sigMan attatt en-
in.ska kunna kommanågra unga

praktiken stängd for ungdomararbetsmarknaden iEftersom delar ärstora av
företag.väljer många att starta egna

svartjobben tillvill föraDanskar ytanupp

Sverige under kanskearbetsmarknadsutvecklingen i 1993 ärDen största-
kvalitativ arbetsmarknad...ingen direktoch det071-nummer, är

han träffat pååtervända till Danmark så Lars BryntessonFör säger attatt
utgångspunktenutbildning, därbyggerverksamheter annan synsom en

misslyckas, fåockså tankarsjälva. finnsde Där rätten attattär enomunga
inom den privatajätteprojektharandra chans. Dessutom ettstartatman

jobb ochska leda till 000hoppas 7-9tjänstesektorn, att svart-nyasom man
företag erbjuder hant-det bildastill Tankenjobb "kommer ytan". är att som

totalthushållen blir beställare. Statenstädning ochverkstjänster, satsaretc att
bli högre 150nettokostnaden räknas intemiljard danska kronor, änmenen

miljoner kronor.

exempelinspiration via godaVi kan ge

främsttjänstesektorn och dåskapas inomjobben han kommerDe atttrornya
ochlivskvalitet, miljövårdhandlaföretag. kani små och medelstora Det om

turistsektornfritids- ochtippar han"immateriella" frågor.andra Dessutom att
den idag starkasteglömma bortheller inteexpandera. Låtkommer att oss

media-marknaden.nämligen"ungdomsarbetsmarknaden",
kläckas. På längreidéer kommermoder. NyaNöden uppfinningarnas attär-

framförarbetsdelningsikt har troligen oss.en
for öka solidarite-konkretvia CivildepartementetVad då regeringen attgör

Äldredag den oktoberinternationella 1generationerna På FN:smellanten
solidaritetsde-haderad olika projekttilldelades miljon kronor ut somenen

departe-projekt LarsOch det justvisen är attansersomgenomgemensam.
och godaförebilderkan fungerastödjer projektskajobba. Dementet somsom

exempel.
ringartill spridade hjälperSedan hoppas vattnet.attatt-

speci-betydelse,haftäldreåret 1993EuropeiskaLars Bryntesson stortror att
blivitmotvind. har dearbetat i Nukänt detidigareellt for människor attsom

parallellendrarinte Hansedda och deuppmuntrade, blivit ärvet att ensamma.
gångensina spår.fortfarande DenVärldsungdomsåret 1985,till sättersom

påverkatdeti dag kan"delaktighet",projektstartades t.ex.atttemat man se
ungdomsråd,lokalahar det bl.a.samhällsplanering. kommunernal startats som

lokala planeringen.deltar i den
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Det också viktigt tillvarata de idéer samlas utanför de etableradeär att som
organisationerna. exempel Föreningen Urkraft SkellefteåSom Lars itar som-
bland driver kaféprojektet i konsumentupplysning för"Natur retur",annat
ungdomar och utbildar ungdomar, Reningsborg i Göteborg där bl.a. ungdomar
driver hand-affärsecond med omsättning miljoner året och all3en en om
den verksamhet Fryshuset i Stockholm tagit initiativ till.som

också viktigt nyföretagande.Det Stockholm det fåIär stötta äratt som-
kan fönster. Varför inte företag med äldre och arbets-startarenovera yngre
lösa äldre för kunskapen och de för kraften, framtidstronDe står ochyngre
viljan något.göraatt
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i samklang med sitt innerstaLeva

Helander,Jan styrelseledamot i Röda Korset.
Ledamot i Kommittén for Europeiska äldreåret 1993.

Helander djupt engagerad frågor människorJan ochi männi-rörär som
skors villkor. på solidaritet mellan människor han skarptBristen reagerar
på. Vad det för samhälle fostrar människor skjuta kälk-är attsom ner
åkande barn Sarajevo Vad det många människor lyderi är gör attsom
istället föräldrarför ansvar Hedrar lyda demsinaatt ta attman genom

solidaritet mellan Helander,I lägger eftergenerationerna" Jan många års
arbete Röda betydelser handlar livshållning ochKorset,inom in som om
filosofi: Solidaritet tillåta människor hitta själva och levasig iär att att
samklang med sitt innersta

Medan många samtalen med kommittémedlemmarna sig mycketrört ettav
konkret plan; vård gamla inom kommun och landsting, stadsplanering,av
nationalekonomi och arbetsrättsregler, kommer handlavår pratstund att om en
slags inre solidaritet.

ÄldreåretHelander hoppas fruktenJan blir det impulser tillatt attav ger
dem sig i året, arbeta vidare ökad solidaritet mellanengagerat att motsom
generationerna.

stafettpinne ska lämnas vidareEn mellan generationerna. handlarDet om-
ansvarighet, lära sig barn kan det jobbigtSomatt ta eget att taansvar. vara

bli och det bra aldrig fåmånga låter detärsteget mot att vuxen som vuxna
luft under vingarna. bara bejaka barnet inom sig dit,Genom når de aldrigatt

Jan.säger
del begreppet solidaritet mellan generationernaEn täcks den äldreav om

generationen efter överlämna världen till generation lite bättresträvar nästaatt
den själv den. ocksåDetän när ärtog emot att ta emotvar man som yngre

den och förvalta den i anda, Helander.Jansamma menar
Och detta inte i egentlig mening betydelsen solidaritetäven om anger av

mellan generationerna pekar det ömsesidighet mellan generationer, etten
"varandra".

ska vörda äldre. vörda" då språkligt besläktatDet "Attsägs äratt yngre-
med "att värdera". handlar bry sig någon därför denDet män-att attom om
niskan har värde. inte lika ofta äldre skulleDet vårda Mensägsett att yngre.

relation saknar ömsesidighet ofullständig, Jan.är sägeren som
visa människa fram till sig själv kanAtt ske inom och mellan generatio-en

och i båda riktningarna. Frukten sådant rik. Martin Budet uttryckteärner av
det finnasså: "Det måste mycket tydligt jag och lika tydligt du, då förstett ett
kan det uppstå vi."ett
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sådant vi, sådan relation solid.Ett ären-
vi kanske "backa bandet" lite.Men måste börjar redan medJans resonemang

det mycket lilla barnet. talar barns utveckling i förhållande till denHan om
faser:i trevuxne
barnet den Sedan barnetFörst det dengör gör. säger säger.som vuxne vuxne

tredje tänker barnetI densteget som vuxne.
ÄrOch då frågar jag: detta meningen med uppfostran Vill ha barn som-

små kopior sina föräldrar, eller vill ha självständiga ochär ansvarstagan-av
de människor

vågaAtt söka sitt jageget

Frågorna blir retoriska i givet. MänniskorJans Svaret ska sigärmun. vara
själva. konkret exempel vad kan kalla idoldyrkan.Han på Nitar ett man
minns den franske presidenten general de Gaulle, grundaren gaullismenav
Om honom någon: "Charles de Gaulle aldrig någon gaullist. Hansa var var
nämligen Charles de Gaulle."

Vad det för skillnad mellan original och buntJo,är ettsamma som en-
kopior. de Gaulle stod för han följdenågot äkta, sitt jag, sin inre deröst -
andra härmade honom, istället for söka inom signågot själva.att

Helander förebilder.Nu Jan inte motståndare till han tycker före-Menär att
bilderna ska användas, inte efterföljas. kan andra idéer och sedanMan ta emot
förvalta dem enligt huvud. Beethoven, så någon, började Mozarteget som men
slutade Beethoven.som

Vi ska ställa kritiska inför idolens tankar, sila bort det inteoss som passar-
och behålla resten.oss

Hammarskjöld menade människan i livetDag har många vägval, viatt att
kan lockas välja fel nyfikenhet. dag valt vi det, dåDenväg, rättatt vetav
råder samstämmighet mellan identitet.valt och vår kommer dåVarvägen
solidariteten mellan generationerna in i resonemanget

Föräldrarna ska hjälpa hitta sin identitet,barnen så barnen kanatt som-
hjälpa sina föräldrar behålla sina identiteter då föräldrarna nått hög ålderatt

Jan.säger

Låt barn barnvara

Och detta låta barn barn, inte jäkta dem.på Barnetgör att attman genom vara
söker sitt jag i leken. det inte får leka färdigt barn kan fråga sigOm som man
vad händer i livet. sedan, barnet få lämnaMen måste barndomen.som senare
Det måste få sig fram. talar friheten tänka fel, fel ochJanpröva sägaattom

fel. sina misstag förhållningssätt.Genom lär sig barnengöra ett
Stenmark slutade tävla sändeNär TV intervju med honom.Ingemar en-

valde tala framgångarna; guldmedaljer och bragder. StenmarkReportern att om
försökte tala det kändes trilla, bryta tävlingar, fiaskoHur göraannat: attom
inför miljoner tittare. Stenmark hade insett till framgång bestårvägenatt ettav

antal nederlag. hade insett nederlagets värde.Hanstort
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del uppfostran, ska ställa sina barnföräldrar,Därför tycker Jan att som en av
Tilleller kräva kan de visa alternativen.stället för förbjudainför val. l att

får ingenall kan "Duinte villdottern säga:äta maten, mamman meruppsom
och slipperfår dotternförrän i kväll". Då ta ett egetmat ansvar mamman

tvinga eller moralisera.vädja,
från till handling,självklara, ordhan enkla, tycksOrden ärsäger attmen

arbete, svårt.i detta grundläggandelyckas äratt
Införgammal kvinna. 90-års-sin åsikt berättarillustrera JanFör att om en

världen, återvända "hem"i delville hon, föddesdagen enaven annansom
persianpäls i iavrådde och hennebarnsista gång. Hennes presentengav

dog hon.stället. veckorTre senare
ska-det barnendog. kanskeinte varför hon MenJag stressenvet var som-

märka deföräldrar brukar årdödsorsaken. 50pade Stränga attsenaresom var
solidaritet i båda riktningamavisafått bam. Vi måstestränga

Missriktad solidaritet

november stodmissriktad solidaritet. dag i 1993fler exempel EnJan ger
bodde i contai-börjat skolan ochpojke justdet i tidningen ensomom en som

hemifrån.honomdrogskadade sambo hade körtoch hennesMamman utner.
pojkenuttryckte det, hadetidningen"solidaritet"Men mot mamman, somav

fåskydda frångick. villehållit detta hemligt så länge det Han attmamman
dåligt rykte.

mycket människasannerligenskildringen handlarDen somen ungom- Ärfrågar mig: detsig själv. Och jagmedmänniska långt framomsätter en
Är Ãr Handlarvärdera på sättvördnad dettasolidaritet det rättatt mamman

djup otrygghet ochBeskriver den intehelt annatinte historien något enom
Dagstidningsskildringen väcktebehov mänsklig värmeutsatt unges aven

inrikt-verklig solidaritet harmånga frågor hos Jan, att en annansom menar
ning:

självkänslatill självrespekt,sundmedmänniskorhandlar ledaDet attom-
människa.värdeoch till inseatt sett eget som

identitet.rotfäste och Närförankring, frågamänniska finnsvarjeI omenen
rottrådarna skersig. dedjupet, de Igår på möteettytterstarötterna uppgrenar

värdigt liv.villkor för Detinnehåller den människansflöde ärmed ettett som
densamklang med justhandlingar ikänslor, ochflöde tankar, ärett somav

personen.
hartillgå i ochflödeallasomligt ha viI annatgemensamt attett stort var

solidaritet kan såledeslika-och-olika varandra,och sitt attäreget, varaen
själv. vanligafram till sig Detmed tydlighet nåhjälpa människa äratten

förstauppfattningar så de iändra sinaförsöka få andrakan attattattannars
apekatt.tillvilja henneliknar intressenhand våra göraatt engenomegna
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Våga ta ansvar

Krig de brotten solidariteten, lyfterär Jan. Han framett yttersta motav menar
Viktor Frankl, psykiater, tillbringade flera år i koncentrationslägeren som
under andra världskriget. harDenne "fundamentet for vårt människo-sagt att
värde vår ansvarighet". Vilket hade soldaten lydde orderär ochansvar som
arkebuserade judar eller krypskytten siktar barn i Bosnien Kansom man

sig fri från hävda "jag löd order" Nej.svära Janatt attansvar genom menar
påtvingad lydnad och kan varandrasatt motsatser.ansvar vara

skylla ifrån sig, "jagAtt gjorde jag blev tillsagd"sägaatt är vägraattsom
arbetar vi RödaJan. Just med föreslåKorset att ettvara vuxen, anser nu

helt förmandat Haag-domstolen, med makt krig med förhand-nytt ersättaatt
lingar.

finns barnDet i alla, vill krypa i fickan och sig, slippaett gömmasom ner-
ta ansvar.
Den i kan lockas fram tydligt jag och tydligt duettatt ettvuxne oss genom

kan bli vi, och citerar därmed MartinJan Buber. och individGruppsägerett
inte varandras Gruppen kan utvecklas förstär utvecklatmotsatser. när man

individualismen. Och det gör att ta ett egetman genom ansvar.
bliAtt bli ansvarstagande individ, långsiktigt arbete. Viäratt ettvuxen, en

för det under hela livet. Och där kan skolan spela viktig roll.tränas en
Någon har mig skillnaden mellan den gamla realskolan och dagenssagt att-

gymnasieskola skillnaden mellan och varför. dag vänderl ochär att man
vrider på information, ifrågasätter. Vi ska fortsätta "Varfor" helasäga;man
livet.

frågorUtan när inte långt, tycker Helander. Finns det överhuvud-Janman
någon banbrytande forskning har genomförts lydiga människortaget som av

Att forska handlar ofta ifrågasätta givna regler, tänka i banor,att attom nya
bana okänd kan flera exempel människorJan gångatt väg. ge som en

"idioter" och blivit berömda för sina revolutionerandeansetts som som senare
ron.

handlarDet våga alternativ.prövaattom-
kan känna liteJan han lydiga människor. han lydigMöternär mötersorg en

frågarpensionär han sig: i livet människan sinpåbörjade den lydnadNär
ochAtt utveckla tänkandet hela livet.pågårträna-

hjälpSom på tänka själv, medvetet välja sina ord ochvägen mot att taen
för sina handlingar därmed bli solidarisk människaochansvar egna en- -

erbjuder Helander trestegs-raket:Jan en

Att jag blir medveten och till mig impulser från andra människortarom
jag kan smälta med mitt tänkande. jag bereddAtt äregetsom samman

i grunden delar mitt invanda tänkande. märkerJagomprövaatt eget attav
mina tankar förnyas och jag framåt.tagit stegatt ett

jag aldrig skyller ifrån fullaAtt mig, jag själv harutan accepterar att an-
för det jag tänker, ochsäger gör.svaret
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jagkunskapkräver jag nårjag lyder, detmig självdetAtt attär vemom
i mörkret i dalgångblandmedaljenhittar jag den Jo,Var annatär. aven

misslyckanden.

vridaden i låset ochdet bara Föragällernyckel given NugylleneEn är att
stängda portenbakom dendöljer sigefter vadVägar du somseom.
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Det tack på Rosenbad Stockholm denmötet i februari10 1993var vare
idén uppstod Den svenska kommittén för Europeiska äldreåret 1993som

hade inbjudit till informationsmöte för diskutera och stimuleraett tillatt
Ålldreåret.aktiviteter under Aktiviteterna skulle gå på belysa deut att

äldres för samhälletpositiva insats och stärka solidariteten mellan genera-
tionerna.

Sveriges Radio hade i flera år till "Senioren" samlat materialprogrammet
från lyssnare skildrat både dåtid och nutid, berättat upplevelsersom om egna
och samhällets förändringar. Tanken blev helt naturligt attnu uppmana
svenska folket fatta och låta fåatt synpunkter, erfarenheter ochpennan oss
skildringar solidariteten mellan generationer. Rubriken lydde Gammal ochav
Ung.

Från alla delar Sverige kom fina intressanta och välformuleradeav manus.
Minnen och reflexioner olika slag.av

Iris Levahn skriver:

"Tidema har förändrats relationerna mellan barn och deras far- ochmen
morföräldrar viktiga och lika betydelsefullaär i alla generationer. Det är
bara tacksam far- och morföräldraratt över får leva så längevara om att
bambarnen hinner få och tydligt minne dem bäraett gott med sigattav

livet.genom
För några år sedan skrev jag några mina känslor för farmor,ner av som

levde tills jag blev kvinna:"vuxen

FARMOR

Ensam hemma
fanns liten,inte jagnär var

hemmaingenvar annan
så alla du därivar
farmor.

"Barn lilla"
blev kallad dejjag av
fast det länge blivitjagvar sen vuxen
för till dej fortfarande barnbarnjagvar
farmor.
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Saknar
dej iblandjaggör

hjärtakännsdet i mittettsom nyp
dogår dufast det nittonär sen

farmor.

ocksåkan svårt,tillbaka till minnenamänniskaAtt menvarasom vuxen
Bruzelius-Hellsbornslyder stycke Mar-Loouberikande. Så här ett manus:ur

bearbetning minmorgonarbete medi mitthar tagit liten"Jag avpausen
med dikter, drömmar,dagböcker,handskrivnaefterlämnadeMors papper,

liv. blev år,hennes långa Hon 93andra berättelserreseskildringar och ur
och 1/2sitt liv. årtill slutet Det 1varje dagoch skrev ärnästan senav

igen-jag bearbetar detta gåSorgearbetedet liksomhon dog, så attär ett -
hennes livsverk.om

förhållandet till minjag upplevtdelge andra hurkände jag måsteJag att
jag börjadejag barnandra "gamla" Näroch öppnaMor, när var

väl kände igen,handstil jag såalla dessa böcker grätMemoarema, vars
jag floder.

från åldern, ochredan l-årsdikter till barnhittar småJag upposs
dåhur detfår minnasåldrar dikteralla våra att varsom ossgenom --

och då.
lilla Lina 10sina barnbarnsbarn, 9med den äldstabrevväxladeMor av -

heligt och så för-de hade ihop. Såhemlighetermycketår. Det somvar
fintblir år såtill dej du så 100 Dettroligt. ska skrivaJag attvarom-

i Mommola. käravid begravningen Denkistande små gå närmast somse
tilleller brevskickade korthade tid för alla,alla älskade. Hon somsom

för så många.gjorde vardagen lättarefödelsedagar.alla deras Sompå
Ochhelt mindet något Mor.inte vad tyckerLivet är annat,är saom,man

med-kunskap, blivitfåttbli gammalvärdet är storattatt merenmanav
degamla människor,tyckerlevande.sig själv, Jagattveten omvaraom

sig själva, rakt igenom."prestigetänkande, deingethar är

hunnitsjälvikvar långt åren. Winnie TörnqvistMinnesbilderna lever somupp
följande:påpekar bl.a.bli mormor,

skulle havad jagmighar krävt mycket"Mina barnbarn än ensmer av
betraktadhar inte blivitkräva min Jagdrömt att sommormor.avom

de harlångt därifrån.hänsyn till Menskulle specielldetnågon, tassom -
helttidigarefiske, jagfotboll ochmycketlärt mig t.o.m. varsomom-

också kun-ibland, vi harvarandraVi har blivit påokunnig om menarga
hos varandra.söka tröstnat

vörd-hel del i frågadetroniseratsgenerationen, harVi, den äldre omen
respekteradvördad ochvill inte blibra, för jagnad. tycker jagDet är

Ålder merit.ingengammal.bara för jag äräratt
siglärbarn ochdet viktigtinpräntatsalla tider har detI är attatt unga

lika viktigt jag,detdet Menäldre, och visstlyssna är attär sant.att
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gammal, lyssnar den förär mitt behov läraär attsom som ung, av av
andra lika denär är."stort som unges

Att verkligen uppskattas finns detumgänget många bevis på. 17-åriga
Lotta Grün skriver här:så

"När jag liten brukade min farmor komma och hjälpa ochvar mamma
med fönstren. detMen alltidtvätta på vardag, jagså gickattpappa var en

i skolan och fick skynda mig hem så jag skulle hinna hjälpa till. Då
brukade jag få nedre delen fönstren och farmortvätta den övretogav
delen jag inte nådde till. Hon tvättade alltid fönstren med T-rödsom upp
så jag känner lukten det tänker jag min farmor.när av

farmorJag viktig för mej då. minHon kompistror att och minvar var
farmor. Hon kunde inte försvinna andra kompisar kan. Vi harsom
fortfarande väldigt bra kontakt hon och jag. skriver brevJag och ringer.
Och jag i Stockholm hälsar jagnär på. Dåär pannkakor, skvallraräter

släkt och och hela dagen. Hon berättarvänner sitt liv.pratarom om
Det synd umgås så lite med våra äldreär släktingar här i Sverige.att

harDe mycket Alla roliga händelser de varit med och kanatt ge. om
berätta har erfarenheterDe och kunskap de kan skänka Ochom. som oss.
jag jag har minst lika mycket tillbaka. kan läraJag hennetror sakergett

för henne. harJag lärt henneär hur Text-TV fungerar. Dett.ex.som nya
så jag började gråta: hon såg litennästan flicka justutvar som en som

lärt sig skriva sitt själv eller något liknande.namn
kanskeDet inte konstigtså det ofta hopparär generation.att över en

föräldrar harEns rollen tjatar och inte får skämma bort Medansom en.
och farföräldrar däremot har rollen och bjuderpresentermor- som ger

godis. Och aldrig tjatar. Kanske inte riktigt, ungefär så det.ärmen
Om hoppar generation har vi kanskeöver berätta förattman en mer

varandra bara just därför den gammal och den andreär ung."att ärene

Tydligen blir roligare "om hoppar generation".umgänget 17-årigaöverman en
Åsa ochPersson Annalena Pejuk har erfarenhet:samma

"Ibland skäms jag Jag har nämligen upptäckt jag har lättarenästan. att att
mina idéer med min med min oskrivenEnprata änom mormor mamma.

regel i Sverige dottern ska ha bra kontakt medär sin Honatt en mamma.
ska bästa Jag inte den regeln ivän. speciellttror attvara ens passar
många hem. flestaDe ungdomar sig längre bort. del kanskeEn delartyr
med sig sig själv till kamrater, andra anförtror sig till äldreav en person.

känner migJag väldigt med min Vilka tokerier jagtrygg änmormor.
hittar på har hon också funderat dem, hon funderade föröver även om
45 år sedan. äldreJag blir, desto förstår sittmenar, man mer man av
liv, sina handlingar, handlingarna aldrig gjordeav av som man

Min på alla plan i mitt liv. Ibland kan honnästanmormor passar
fungera kompis; vi kan fnittra vad jag med minavärre än görsom en
jämnåriga vänner.
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fråga hennekanandramamma. JagfungerarIbland sortsmormor som en
jag ska lösasöka jobb, hurjag skauppträdaskajagråd. Hur närom

i kanbäst Jaggynekologeller vilkenpojkvännen ärmed stan.trasslet som
jag lite jagSjälvklartallting. närmed henne nästanprata censurerarom

åldersskillnadentillfälle dådetoch sånt. Detfester ärberättar nogom
del.tål helhonMenkänns mest. ensom

viss livs-då märksspeciell med minalldelessakEn är enmormor;
erfarenhet:

hjärta, såmittproblem ochminaoch öppnarjag sitterOm pratar om
Alla mina andrai stället.medfyller iefterintehon annatgräver utanmer

och det kännstagit sluttills alltingberättarvill bara attvänner mer,man
vinden.bort medprivatlivet blåstomsom

minst lika mycketinte baraMin tar, utanär gersomen personmormor
alltdärför lossnarochbörjarinnan jagjag redanhela tiden. Det pratavet

för henne. Entill ungdomenlänkjaglätt.väldigt Mormor ärsäger att en
Ävenhennehållervi barndetmodernt. Atttill någotkort ärväg ung.som

förbetyderhonjagför henne så ännumycketjag betyder tror att merom
punkt i till-fastkan kallavad entypexempelmig. Hon är ett man

lärt mighänder. harvad Honmig,alltid bakomstår änvaron. Hon som
fåttpå. harjag själv Honför detkämpapositivt ochtänka trorattatt som
allabra liv,värdfaktisktsjälv. jagmig Attmig är ettatt tro som

andra..."

instämmer:Och Annalena

skerkök Därisig såkänner"Var trygg varmamormorssom enman
släk-frånoch vykortdukliggerförändringar. Däringa sammasamma

blomkrukorna.viduppradadestårtingar och vänner
Mormorbättrejagtyckte änEtt nästantag mamma.omom mormor

ochlösningarobjektivakunde miglivet ochtillhade distans meragemer
omtänksam.mindrehon inteför detMensynsätt. var

världenfåri alla åldrar. Dethaviktigtdet attvännerJag är atttror en se
jag,äldretvå årminaflesta änsidor.olika De vänner ärfrån många av

åttio årellerfyrtioandra tjugo,är mormor,som
Utskällningarmormödrar.meddetelva-tolv,jagMen utenär varvar

kanJagOchmin sida.haglade från grät.grymheterandraoch mormor
vinternhalvahonjaghon blev. Menledsenaldrig förstå hur vet attnog

det jagförstå och kommaförsöktegick och över sagt.
i språk-kan märkasgenerationsklyftornatänktsak jagEn är attsom
där jagtillbrevjagmellanstadiet skrevgång påbruket. En ett mormor,

honingenting, såförstodmajje. tvungenberättade min Mormor varom
förut,hört ordetaldrigklartmenade.vad jag Detfråga närär attatt man

magistermajje detsammaförståinte lättdet kanske ärattattär som
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ibland 0rd mig. Kompis exempel. låterDet jätte-Mormor är etttar av
roligt hon det, det i sig inget konstigt ord. Honnär säger är sägermen

för förstå också. Naturligtvisfatta i stället det roligt kanär att attse man
påverka, skamormormen vara mormor

båda betytt for kan jagmycket vi varandra, inte beskrivaHur Jagnog
det räcker jag jag i ska åka till henne forberättar atttror att att tamorgon

minadet lugnt och bara trivas tillsammans med bästa kompisar,en av
råkar åttio år"som vara

Visst det viktigt och trevligt följa med i svenska språkets utveckling ochär att
förändring, viktigare det ha ordentlig grundändå stå på. Iär att attenmen
vårt samhälle det nödvändigt både kunna läsa och skriva sitt modersmål.är att

helt enkelt handikappad.inte kan detDen ärsom
det dyslektiker ordblindfarfar själv vad villAtt säga attvet varaen som

kan till livsviktig och ovärderlig hjälp, kan 18-årige Andreas Laurentvara
vittna om:

farfar har alltid haft kul tillsammans. källaren finns fm"Min och jag I en
till med saker. villeverkstad där vi snickrade gång jag byggaEnmassor

kunde ha landet. Farfar tyckte det fin idéångbåt, påstoren som var en
farfaroch vi började bygga. Efter ha sågat och snickratatt ett tag, attsa

till och bygga mindrebräderna inte räckte båt.att tvungna attvar en
hela slutade med liten båt, jag kunde ha i badkaret och jagDet en som

fullkomligt nöjd.var
aldrig till omöjligtfina farfar sade nej någotDet att attsom varvar

bygga i storlek, han minskade sakta vårt projekt till badkarsstor-utan ner
lek.

något dåjag gick i jag väldigt deppig redanNär tag,trean, ettvar som
berodde jag dyslektiker. Ibland kallas det ordblindhet.på Huratt var

farfar mig ochhelst så brukade komma och hämta imorgonensom
stället för i skolan jag hemma hos farmor och farfar och hadegåatt var
det väldigt trevligt.

farfar, har gjort det kännsAll denna tid jag med farmor och attsom var
älskar dem alla ochjag har haft två och Jagpappor mammor. omsom om

någonting strulat hemma, det kan bli ibland, så hardet har varit som som
haft och det har mig trygghet.jag alltid någonstans vägenatt ta gett en

middagfarfar lärde mig hur skulle uppträda ochochFarmor enman
äldre. harbortbjuden och skall artig Detatt motvaraom man var man

haft vissa spela inom och det harhjälpt mig jag har attatt ramargenom
har aldrig varit rädd förgjort mig i min kontakt med Jag atttrygg vuxna.

vad jag tänkt och tyckt har fåttsätt,säga ett nyanserat attsom vuxna
lyssna mig, och det har varit viktig egenskap, eftersom jag ären

uttrycka mig har varit kunnadyslektiker och mitt enda påsätt att att prata
för mig.
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kanSå min kontakt med farfar och farmor har varit livs-säga attman
viktig. Hade jag haftinte denna kontakt, hade jag säkerligen kommit
sned i samhället och blivit kalladså värsting. borde belysaDetta vik-en

kontakten mellan generationerna."ten av

Och det finns många farföräldrar uppskattar kontakten med sina barn-att som
barn, det finns det verkligen bevis på. Gauffin uttrycker det både iJan prosa
och dikt:

mellan generationer det viktigaste"Umgänget något i livet. Jagär ärav
uppfostrad i de tankegångama och vi har försökt föra dem vidare till våra

vilketbarn, kanske underlättades jag bonde. Vårt harär umgängeattav
åldersskillnader minst trettio år. Barn har jag älskat jagspänt över sen

själv inte räknades dit. det bambarnenNu gäller. Barnbarn betyderär som
otroligt mycket inte minst det beviljat de borså gårdnär är att samma

farmor och farfar. hoppas vad jag vill kommer framJag sägaattsom
mellan raderna mina små medsända dikter."

Då du skuttar hem
grindengenom

efter morgonbesökett
Chevaliersjunger i mina öron

thanks girlsfor littleHeaven
thanks Heaven.

flyttade hem tillDu gårioss
Plötsligt stod du där med dina väskor.

började packaDu upp.
finbyxor ordentligtEtt hängde du på hängare.par en

Två dockor la du tillsammans med din pyjamas
den dig utseddai sängen.av

Möjligen det hela lite forhastat,var
hade du flyttat heminom timme igen.en

blev liteDet tomt,
kvällen kompå du och godnatt.men sa

folkvisa,Du är som en
folkvisa undradeVad du.är en

Och tänkerjag
det väl bäst såäratt
du inteatt vet

folkvisa bland det finasteäratt en
farfar vet.

"Även hennes bröder kommer morgonbesök och jag tackartvå yngre
morgonbesök sker forhimlen för små pojkar. barnbarnensDeäven tre

i höst det bara denövrigt vilken tid helst dagen. Fast är yngste,som
farfars knä haninte skall iväg till skolan. gång han iEn när satt sasom

du"plötsligt: tycker migom
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sitta iJust att knä något många minns. Så här skriverär som-
Gunnel Hallbjörner:

"Jag inget snällt barn, jag stillsam och tystlåten. Jag tycktevar men var
inte i för blickar och frågor. frånIntresseatt centrumom vara vuxnas

sida värjde jag mig oftast för. måsteMan blev uttittad,vuxnas svara,
ibland utskrattad. fanns dock plats,Det där jag upplevdeett centrum,en
total tillit och kravlöshet. i Morfars knäDet var

Kusinerna vilda och livliga, så Morfars knä alltid ledigt.nästanvar var
Morfar omåttligt gammal, såg ingenting, hörde ingen-nästan nästanvar
ting, det störde inte alls vår kontakt Snarare Hade hantvärtom hörtmen
normalt, hade han kanske frågat mig saker. vissteNu han atten massa
han inte skulle kunna höra mina så det ingen mening inledaattsvar, var
några samtal. Eftersom hans också mycket dålig, han oftastsattsyn var
stilla sini slitna, bruna skinnfåtölj, och där i hans knä jag ochgärnasatt
länge

Han trodde mig alltid kände så väl. Ochgott Det det lockadeom man
något fram det goda det envisa och egoistiska lilla människo-sätt ur

barn jag upplevde trygghetJagvar.
förränInte år har jag insett, hur mycket dessa stunder betyddesenare

för mig, och undrat Morfar, salig sedan länge, någonsinöver om nu
fattade, vad han och stunderna i hans knä mig"gav

Och i den medelålders generationen finns de utbrister:som

jag hörde"När vi äldre bara tärande, då håller jag på gå i taket.äratt att
Har den generationen aldrig upplevt känslan kärlek och trygg-yngre av
het de inte upplevtHar få krypa i eller morfars knä "att upp mormors

allt inte fridJa, och sämja. Visst finns det irritationsmoment. för-är Vanorna
ändras ju. Det dagens ungdom självklarttycker och naturligt, kanärsom upp-
fattas bortskämt den äldre och vuxit i fattigare Sverige.är ettsom av som upp

AdolfssonBritt-Marie skriver:

kunde inte till"Hon hjälpa hennes blick ideligen drogs skåpet där el-att
hade placerats. hade inte lärt sig läsaHon den själv,mätaren att av men

det hade fortare den där manicken snurrade, destosagts, att mer varm-
gick det åt, och därmed ökade elräkningen betydligt. kändeHonvatten

i Efter evinnerliga påtryckningar från barn och barnbarn hadeoro magen.
hon tagit lån för kunna installera varmvattenberedaren tillsammansett att
med dusch och mulltoa. hennesFör del hade hon klarat sig braegen som
det de få månader hon i Vi delar naturligtvis kostna-påstugan.var, var
derna förstår du väl, hörde hon ungdomarna i korus.säga

andraDet hade hon inte röken nånännu settvar sommaren nu, men av
delning. Hittills hade hon klarat det, sondottern kommit medutmen sen
den här och blivitnye kvar, väl sjutton hur det skulle gå. kundeHurvete

människa förskräckligtså smutsig, så det inte räckte duschaatten vara en
gång dagen här tillbringade sin tid i hennes badrum,Den nye mestaom
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långahansfastnadeskvalade, dessutomskvalade ochdet bara avmassor
kände hur irritationenhonnågot, växtevillei avloppet. Honhår säga men

tillde åkteinte,hade han tydligenarbetevarje dag. Något stanför men
gå idå de komförsta de gjorde,förmiddag. sängen,varje Det attvarur

kaffetropadeeftermiddagen, och honkom hemOch då deduschen. att
duscha.ska baravialltid vi kommerhördesklart, så strax,var

förochsvettigkunde känna sigförstod honVisst att menvarm,man
i kalltblötaalltsåkall avrivning,alltid varitdet dåhade trasahenne enen

kladdigakände sigungdomarsig. Attoch hastigt tvättavatten varav
oljigtsig med någotsmörjdedå de dagligenunderligt,dugginte ett

de be-förståkunde honanledningendenkallade lotion. Av attdesom
detfrid gjorde devarför ioch hållet. Herranssig helt Menhövde tvätta

kladdetförst och senbaklänges, vattnet
i måna-tjugotalet. gångEnsig i skolanfick hon lärahälsa,Bad är

fannskällaren. Därfanns izinkkarde bada i små tantden fick ensom
där kun-varför justrotborstemed hårdborstade dem enryggensom -

undra.de man .
skrubbning påhårda sön-mindes honriktigt litenSom mest mammas

inuti och utanpåbådemåsteMammadagsmorgnama. att vara renmansa,
Gudläste desöndagsskolanansikte.Guds lskulle stå infördå somman

älskarGudgår, denlyktanLyktan kommer,ochhögt tillsammans,havet
flickorna hållafick deläste bönenUnder tiden defår. störrelyktan var

kundeorsak honendafick aldrig hon. Dendetlyktljus i handen. Mensitt
demycket,henne likaGud inte älskadetill storafundera attattut var

inteochfannsdär deti gathuset,boddeflickorna attvarmvatten, mamma
i henneseldsveddetdom,likalyckats få henne trots att somren som

tvättades."honskinn när

nutidenssig påförståalltid så lättintemänniska detäldreFör är att ung-en
positiva.uteslutandealltidkanske inteskett,harFörändringardom.

hennesradernågraerfarenheter. Härhar sinaKarlqvistAnna-Lisa manus:ur

gammaldetta uttryck,upplevafåttjag verkligenhari 25 årlärare"Som
lärare25-årigredaneleverna ärtyckerVisserligenoch ung. att gam-en

medfå umgåsdettafantastiskt,egentligenlärare attmal. Att är ungavara
fådagligenliv. Attyrkesverksammahela sittundermänniskor nästan

främstochförstframtid,vår attungdomar, görträffa är mansom
harhelti på än etthänder sättvadlever i annatettnuet om mansom

heltnågotoch 80-taletskolan under 70-livet iVisserligenyrke.annat var
ord-disciplin ochmedproblemMängderskoltid.under minänannat av

elever ochälskade minajagibland,galenkundening, göra menensom
kändei tid.sluta Jagintegjorde misstagetjagdet.förstod Mendom att

ficktill.år Jagåtminstonefortsättaville såpigg och ettmig så gärna en
bukettvackradennaförtjusningglädje ochmed översågklass. utJagny

förstod intejaglektion. Menvid första attmänniskor vårfräschaungaav
Åtminstone elev,intetycktelängrejag intei deras enögon enung.var
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klaga min undervisning,blivande yuppie, det. började på påHan snart
gjorde uselt. Och eftersom hanmina Allt jag ochsom sa var varprov osv.

dom efter honom och jag blev för förstaden tongivande i klassen så tog
mobbad elever. stod jagunder min undervisningstid Hur ut Ja,gången av

klasser, oerhört gulligadet berodde jag också hade andraatt som var
det väl i dag den attitydmig. såMen ärtyvärr är attmot mannensunge

i samhället, till skada bådegäller för många människorden uteungasom
for domför dom äldre och även unga.

haft med äldre människor,har själv måste jag erkänna svårt såJag - -
då jag delvis tagit hand minjag bör inte något, de sista årensäga ommen

handikappade far, då träffade jag dessa mycket gamla ochtill sist svårt
bakom det åldriga skalet döljer sig oftaskröpliga och lärde mig att en

SJÄL."UNG

får möjlighet träffas och lyssnaSkolan kan platsen där generationerna attvara
iGerhard Isaksson glimtar från pågåttpå många möten somgervarann.

sedan han blivit pensionerad:många år nu,

i personalrummet vid mitt förstakände direkt så positiv stämning"Jag en
mig och alla vänliga ochbesök, lärarna bara påväntat gavvarsom om -

till:plats i deras gemenskap. Så här går mitt arbetemig en
talar jag vibesöker klassrummen, hälsar ochJag när mötsärom vem

ellerförsta Sitter lektionerna och lyssnar gårgången. med under runt
elevernas arbete med skriv- och räkneupp-bland bänkarna och deltar av

gifter bildskapande.eller deras
skoltidhänt bett mig berätta från minhar också lärarenDet att egen

i vid studie-deltar i klassernas utflykter, skidor,20-talet. Jag naturen,
medbesök eller blir således ganska bekantde går Jagnär ettteater.
vi råkasi bostadsområde, glatt hejarhundratal vårt även närungar som

kunskap barnens och deutanför skolan. har fåttJag gnutta ungaomen
inte bor och lever iproblem och glädjeämnen, mångafamiljernas t.ex. att

farföräldrar kan kom-förhållandet till ochkärnfamilj och att varamor-
och diskret,jag avvaktandeplicerat. alla kontakter med barnenI är
låter kanskenärvarande.kramas inte inte Detärgärnat.ex. vuxnaom

välkommen till skolan.mig alltid Lärarnaförmätet, jag känner ut-men
Skolans lägre klasser såofta sin glädje samarbetet.trycker äröver

med farbror ibland.tycker det brakvinnodominerade, så de är en
följande: själv kontaktråd, skulle det Tagjag skulle någraOm varage

i skolan, låt lärarenfrån du skall medverkadig själv. Utgå inteoch attvar
i brännboll, kull ellerdu med deltai fall initiativet. Orkar såså gärnata

massmediainformationfördomar ochskolgården.andra lekar Lämna
hemmensHåll käft barns ochverksamhet därhän.skolan och dess omom

och fårdu sökerkomma från barnen. Omintimiteter kanspontantsom
kontakter ochgodadet dig mångakontakt med skola kommer att geen

glädjestunder."
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inom den familjen mellanmed andra 0rd inte baraDet umgängetär egna som
gammalgivande. Carlberg 81 årgenerationerna kan Margareta ärsomvara

i hölje kärlekbeskriver hur hon inneslutenoch barn är ett varmtutan avegna
från omkringboende.från släktens barn och barnbarn, ocksåoch omtanke men

Hedbor,generationen till den äldre, Birgittaord från denNågra genomyngre
axplock Gammal ochfår avsluta detta på Ung.temat

fågelunge och kryperliten DuSom sitteren
ihop och blir barn Dinaigen. ärögonsom

läseroch lyssnarDu viintensivtpigga när
för många år levat, såhögt Så DuDig. som

Vilkaarbete händermycket Dina uträttat.
hartankar tänkt, vilka känslor Duhar Du

liv undrar vadhaft under långa Vi DuDitt
funderar säkert på hurtänker oss Du viom

till ochdet kommatycker Digär attatt
för stund.bryta vardagsrutinerna en
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Kommittédirektiv

solidaritetåret och förför de äldreEuropeiskaiDeltagande
äldreåret 1993generationernamellan

Dir 1992:102

1992-11-26regeringssammanträdeBeslut vid

Westerberg anför.statsrådet B.Socialdepartementet,Chefen för

förslagMitt

tillkallas forsammansättningmed bredkommittéföreslår snarastJag att en
äldreåret 1993.i Europeiskadeltagandesvensktsamordnainitiera och ettatt

Bakgrund

anordnarådsbeslut 7199/92juni 1992ministerråd beslutade den 24 attEG:s
äldre-mellan generationernasolidaritetoch forför de äldreEuropeiska året

Äldreprogrammet pågår 1991-det förstaavslutandetinforåret 1993, somav
Äldreåret belysabl.a.medmålsättningen ärMinisterrådet betonar att1993. att

mellansolidaritetenstärkasamhället,bidrag tillpositivade äldres att genera-
for samhälletutmaningmedvetandet denökationerna samt att som enom

befolkning innebär.åldrande
deltagandeharprop.199l/92:170protokoll artikel 5.3;EES-avtalet 31 ettl

åtagande förskrivitsäldre ocksååtgärder för dei gemenskapens ettsom
EFTA-länderna.

nationella samarbets-medlemsländerna inrättaMinisterrådet attuppmanar
därunder året,aktiviteteroch initierasamordnauppgiftkommittéer med att

betonar vidareMinisterrådetnivå.och lokalregionallämpligt också pådet är
myndigheter.ochfrivilligorganisationermellansamarbetet

har byggtsSverige.i Denför äldreomsorgen uthar huvudansvaretSamhället
möj-har fåttfler människorAlltdecennierna.under de tvåhuvudsaki senaste

Åldrereformen ökat möj-har ocksåsina hem.kvar ikunna bolighet att egna
till-effektiva ochsjukvårdsinsatsemaochligheterna göraatt meraomsorgs-

förut-har bl.a.äldrereformenanhöriga. Genomoch derasför äldregängliga
Vårdgarantinsjukvård förbättrats.ochgod hälso-bedrivasättningarna att en

be-minskaskunnatoperationerför vissaväntetidemainneburitocksåhar att
tydligt.

anhöriga,ocksåsektorn vän-den offentligaochdet allmännabara utanInte
förbetydelsefulla insatserbetydande ochmedbidrarnärståendeoch andraner
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äldre. allmännaDet bör i ökad utsträckning stödja dessa fri-omsorger om
villiga insatser liksom det arbete utförs frivilliga organisationer. Rege-som av
ringen beslutade den 25 juni 1992 bidra ekonomiskt till projektatt ett som

förmedling frivilliginsatser. insatserDessa kan bestå i äldre utförattavser av
tjänster andra äldre också har möjlighet därtill bistårattmen yngre som
äldre.

1900-talets snabba förändring förbättringoch samhällets sociala och eko-av
nomiska villkor kan innebära risk för generationer fjärmar sig frånatten
varandra. blirDet allt svårare för pensionär på 1920-talet sättaatten uppvuxen
sig i situationen för den ungdomsgeneration vuxit l980-talet.som upp
Detta kan leda till konflikter där rädsla och brist respekt uppstår mellan
generationerna. åldrande befolkningEn innebär utmaningar förstora ett sam-
hälle inte längre kan bygga den offentligt finansieradeutsom omsorgen som
under tidigare decennier. Sverige behöver liksom många länder i Västeuropa
utveckla solidariteten mellan generationerna bl.a. stöd ömsesidigagenom
och frivilliga insatser också belysa och minska den mytbild-attmen genom
ning förekommer mellan olika i samhället.som grupper

Utgångspunkten för Sveriges deltagande i Europeiska äldreåret bör attvara
olika uppmärksamma äldre situationsätt i samhället och specielltpersoners

betona vikten solidaritet, ökade kunskaper utbyte mellan olikasamtav genera-
tioner.

Sverige har utvecklat modell för äldre har vunnit etten omsorger om som
mycket anseende både i Europa och andra delar världen. Ett deltagandegott av
i Europeiska äldreåret kan Sverige ytterligare värdefulla internationellage
kontakter och bidra till ömsesidigt utbyte erfarenheter rörande åldrandeav en
europeisk befolkning. inkluderar iDetta hög grad den allt äldrestörre gruppen
med invandrarbakgrund.

Uppdraget

föreslår kommittéJag med bred sammansättning, bestående företräda-att en av
från frivilligorganisationer, myndigheter och andra berörda tillsätts för attre

Äldreåretutveckla idéer hur och därigenom solidaritet mellan generationer-om
Äldreåretkan föras i samhället. kan olika manifesteras och äldresut sättna

situation belysas medverkan från media, tecknings- och fototäv-t.ex. genom
lingar, litterära bidrag, konferenser, frivilliginsatser syftar till ökat utbytesom
mellan generationerna Kommitténs uppgift bör föra fram befint-attm.m. vara
liga projekt hos organisationer, kommuner, landsting, m.fl. kan fallasom anses

Äldreåretinom för initiera manifestationer på riksplanet. Kommit-samtramen
arbeteténs bör avslutas vid årsskiftet 1993/94.
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Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringen be-attnu
myndigar chefen för Socialdepartementet tillkalla kommitté omfattadatt en -

kommittéförordningen 1976:119 med högst 9 ledamöter med uppdragav -
för svensk insats i Europeiska äldreåret 1993,att svara en

kommitténs ledamöter ordförande,utseatt atten av vara
besluta sakkunniga, och biträde åt kommittén.att experter annatom

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna för kommitténsatt att
verksamhet skall belasta femte huvudtitelns anslag Utredningar m m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans
hemställan.

Socialdepartementet
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Förteckning
berörda statliga myndigheter,över riksorganisationer m.fl.

Statliga myndigheter, riksorganisationer m.fl. inbjudits till överläggningarsom
och informationsmöten löpande fått informationsmaterialsamt under
Europeiska året for äldre och för solidaritet mellan generationerna 1993

Departement Intresseorganisationer

Socialdepartementet Svenska kommunförbundet
Civildepartementet Landstingsförbundet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet

PensionärsorganisationerUtbildningsdepartementet
Utrikesdepartementet PRO Pensionäremas Riksorganisation

SPF Sveriges Pensionärsförbund
Statspensionärernas RiksförbundMyndigheter m.fl.
RPG Riksorganisationen för Pensio-

Socialstyrelsen Gemenskapsgruppernärers
Boverket Riksföreningen åldrasAtt är växaatt
Statens Ungdomsråd Demensförbundet
Statens Kulturråd Alzheimerföreningen

olkrörelserådetF Hela Sverige ska leva
Glesbygdsmyndigheten

F rivilligorganisationer m.fl.Barnmiljörådet/Barnombudsmannen
Arbetsmiljöinstitutet Röda Korset
Arbetsmarknadsstyrelsen Rädda Barnen
Arbetarskyddsstyrelsen BRIS
Arbetslivsfonden Frälsningsarmén
Handikappinstitutet Stadsmissionen
Invandrarverket Svenska Kyrkan
Skolverket
Apoteksbolaget

Ungdomsorganisationer m.fl.Folkhälsoinstitutet
Samhall LSU Landsrådet for Sveriges Ung-
Televerket domsorganisationer
Rikspolisstyrelsen SKU Sveriges Kristnas Ungdomsråd
Brottsförebyggande Rådet DKSN KristnaDe Samfundens Nyk-

terhetsorganisation
Riksidrottsförbundet
Svenska Scoutförbundet
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InvandrarorganisationerStockholmFryshuset,
SkellefteåUrkraft, för Invandrar-samarbetsorganSIOS

SkolaochRiksförbundet Hem i Sverigeorganisationer
nykterhetsförbundUngdomens

i SverigeElevorganisationen
samlingslokal-Studieförbund,Förbundet Vi Unga

organisationerFritidsforum
UngdomAktivFörbundet ABF

UngdomsförbundRöda Korsets Medborgarskolan
förKontaktnätet-Riksorganisationen VuxenskolanStudieförbundet

kulturföreningarideella TBV
Bygde-förUngdomsringenSvenska KursverksamhetenFolkuniversitetet,

kultur Riksorgani-HusföreningamasFolkets
Centralorga-MotorcyklistersSveriges sation

nisation RiksförbundBygdegårdarnas
ClubAmerican Car i SverigeFolkparkerna

GårdarVåra
Handikapporganisationer

KulturorganisationerHCK
DHR Svenska Riksteatern
HRF BibliotekAllmännaSveriges

FörfattarförbundSveriges
RiksutställningarorganisationerFackliga

RiksorganisationKonstnärernas
LO
TCO

m.fl.BostadsorganisationerSACO
ArbetsgivareföreningSverigesSAF FastighetsägareförbundSveriges

Kommunalarbetar-SvenskaSKAF SABO
förbundet RiksförbundHSB

Kommunaltjänste-SverigesSKTF Riksbyggen
mannaförbund BostadsrättsföreningarsSveriges

FörbundFastighetsanställdas Centralorganisation
RiksförbundHyresgästernas

Kvinnoorganisationer

Övr. intresseorganisationerFredrika-Bremer-Förbundet
och Sam-Husmodersförbundet Hem RFSL

hälle
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Forsknings- och utredningsinstitut

SFR Socialvetenskapliga orsknings-F
rådet
BFR Statens Byggforskningsråd
SIB Statens Institut för Byggnads-
forskning
Spri
Kooperativa Institutet
Institutet för Framtidsstudier

Äldre-Stiftelsen Stockholms läns
centrum
Institutet för gerontologi, Jönköping
Gerontologiskt Centrum, Lund
Äldrecentrum Norr, Lycksele
Äldrecentrum Syd, Lund
Blekinge FoU-enhet, Karlshamn
Stockholms FoU-byrå
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