Det känns som om det politiska livet är lite grann på sparlåga för
närvarande till och med sådant som var fundamentalt/grundläggande
viktigt för snart ett är sedan då decemberöverenskommelsen slöts mellan
S, C och L verkar av och till ha spelat ut sin roll? Men på olika håll i
riksdagen, i regionerna och i kommunerna fattas ju faktiskt varje dag som
berör oss alla. Därför är det viktigt att vi alla fortsätter att diskutera och
lägga oss i.
Då kan man fundera över varifrån vi får information i dag då menar jag
inte olika typer av propaganda utan av utbildade journalister bearbetade
nyheter. Förnärvarande minskar praktisk all massmedia i storlek. För tio
år sedan uppgav 62 procent av medelålders svenskar att de
prenumererade på en dagstidning i dag är det 25 procent (prenumeration
via nätet är inräknat)
För att ta ett annat exempel: Aftonbladet har minskat från en upplaga på
400 000 till 75 000 och de flesta är seniorer. Också TV-tittandet har gått
ner och ungdomar flyr såväl TV som radion. Ungdomarna söker sig till
andra medietjänster som Snapchat, Youtube, Tiktok………också politiska
partierna tappar medlemmar och i dag är moderata seniorer drygt en
tredjedel av medlemsskaran.
Tittar man lite längre tillbaka i tiden så hade vi före
kommunsammanslagningarna 2498 kommuner och i dag som ni vet 290.
Nio av tio politiska uppdrag försvann. Politiken blev en verksamhet för
några få tidigare hade nästan alla haft en familjemedlem, granne eller
kollega med politiskt uppdrag (oftast oavlönat). Vad menar jag då med
detta resonemang? Jo nu spelar vi seniorer en större roll i demokratins
tjänst om man skall vara allvarlig. Vi har tid, många av oss träffar många.
Vi ”bär uppföreningslivet ” brukar det sägas, och kulturlivet också för den
delen. Karantänen när det gäller pandemin har ju slopats så även om inte
samkväm av olika slag är tillrådligt än så kommer ju bättre tider. Jag
skickar med en länk till en artikel som våra ledamöter i
socialförsäkringsutskottet skrivit och en PDF-fil som kommer från
regionens personalutskott som intressant nog skall använda seniorer som
mentorer för nyanställda.
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Så några ord om Covid19. Jag trodde nog att det skulle vara över nu när
hösten kom men icke och nu har det satt fart igen. Lite positivt att 70 plus
inte längre har karantänuppmaning men jag blir - kraftord - när jag ser
och hör om dagens smittspridning. Det är inte 70 plus som sprider
smittan det är andra generationer som inte begriper vad 2 meter är och
fortsätter att leva livet som tidigare med kroppsnära aktiviteter. Att leva i
den sortens karantän som vi 70 plus gjort sedan i mars kan medföra
hälsorisker av olika slag. Om jag får vara lite personlig så hade jag en
upplevelse i somras som kan illustrera hur det kan vara. Jag var på en ö i
Bohuslän och mötte en kollega och vän. Hon kom springande och gav mig
en jättekram och jag stelnade till och kände mig som en isstod. Det tog
några sekunder innan jag förstod jag hade inte fått eller gett någon kram
sedan i mars jag var alldeles avvand när det gäller kroppslig beröring.
”Skydda den äldre strategin är inte hållbar under lång tid. Isolering kan bli
lika farligt som viruset för de äldre ” varnar professor Ingemar Skog.
I mitt förra brev frågade jag efter hur ni i kommunerna hanterade
deltagandet i nämnder och styrelser p.g.a. coronan. Jag har fått så få svar
(tack för dem) så det är inte rimligt att dra någon slutsats, vissa har inte
gjort några förändringar, andra arbetar helt eller delvis via länk, vissa
halverar antalet ledamöter osv.
En fundering som jag har är att det är viktigare än någonsin att seniorer
är fortsatt med i politiskt beslutsfattande inte minst pandemin har visat
att det finns mycket som behöver förbättras när det gäller äldreomsorg
och kunskaper om den delen av livet har just seniorer. Praktiskt taget allt
annat vi beslutar om har vi alla upplevt. Vi har varit barn, gått i skola, haft
föräldrar, bott, flyttat ihop med någon, kanske blivit förälder, utbildat oss,
jobbat, varit sjuka………vi har levt livet och med det som bakgrund fattar vi
beslut Men när det gäller seniorer har de flesta som fattar besluten aldrig
varit det.
En skön höst

-

glöm inte moderatknapp och reflex

PM. I Sverige är det förbjudet att inte hålla hastigheter när man kör bil, du får inte köra mot rött
ljus, du får inte handla vin i livsmedelsaffärer osv osv. Jag förstår inte varför regeringen inte
beslutar att det är förbjudet att inte hålla avstånd och alla måste ha ansiktsmask på bussar,
spårvagnar, tunnelbanan och tåg. DM
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