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Fra: Kari Kingsrød[kari.kingsrod@pensjonistforbundet.no]
Dato: 28.06.2012 14:25:37
Til: veronika.pedersen@sortland.kommune.no; post@somna.kommune.no; postmottak@andoy.kommune.no;
postmottak@vaf.no; as-ju@frisurf.no; postboks@kristiansand.kommune.no; steiwath@online.no;
fellespost@mandal.kommune.no; liv.ulriksen@mandal.kommune.no; post@farsund.kommune.no;
sisa@farsund.kommune.no; post@flekkefjord.kommune.no; elida.m.johansen@gmail.com; epost@vennesla.kommune.no; postmottak@songdalen.kommune.no; ivar.n@c2i.net; inetland@online.no;
Postmottak; Bror.Skrede@sogne.no; service@marnardal.kommune.no; post@aseral.kommune.no;
infor@audnedal.kommune.no; sissel.marki@lindesnes.kommune.no; bjarne.birketvedt@g.mail.com;
gro.hovden@lyngdal.kommune.no; post@lyngdal.kommune.no; postmottak@haegebostad.kommune.no;
post@kvinesdal.kommune.no; svindland@tele2.no; janne.hersvik@kvinesdal.kommune.no;
post@sirdal.kommune.no; kent.seland@sirdal.kommune.no
Tittel: VS:

Til landets eldreråd
Eldredagen 1. oktober 2012
Verdens aktivitetsdag 10. mai
Pensjonistforbundet vil benytte anledningen til å takke Eldrerådet for det arbeidet som ble lagt ned i
forbindelse med 10. mai arrangementene landet rundt. I forbindelse med Verdens aktivitetsdag den 10. mai
viste fylkeskommunene, kommunene, eldrerådene og de frivillige organisasjonene at det å spille på lag
virkelig lønner seg. I de fleste av landets kommuner var arrangementet, denne dagen, så vellykket at
Pensjonistforbundet ønsker at dette skal bli et årlig arrangement i alle landets kommuner.
Eldredagen 1. oktober
Pensjonistforbundet har laget en brosjyre som synliggjør betydningen eldredagen den 1. oktober. Brosjyren
bygger på de prinsipper som FN vedtok for eldre i Verden den 16. desember 1991 med motto « Å legge liv til
årene som blir lagt til livet». Pensjonistforbundet ønsker å benytte denne muligheten som denne dagen
bringer, og skape en bevissthet i befolkningen om at eldrerollen ikke bare handler om “å bli eldre”, men det
handler også om å legge liv til årene som blir lagt til livet. I brosjyren om Eldredagen 1. oktober er det satt opp
4 hovedpunkter som er viktig for at de eldre skal kunne ha et aktivt og selvstendig liv.


Uavhengighet

 Deltagelse  Helse- og omsorg

 Selvutfoldelse

Ta kontakt med kommunene, frivillige organisasjoner, fylkes - og lokallaget i Pensjonistforbundet for et
samarbeid om et arrangement denne dagen. Vi trenger eldrerådet, din kommune og de frivillige
organisasjonene for å skape et stort arrangement, som setter eldres liv og behov på agendaen, denne
dagen. I den vedlagte brosjyren vil dere finne mange aktuelle tema for dagen. Pensjonistforbundet ønsker å
bidra til et samfunn for alle og vil gjennom dette initiativet spre budskapet om at: Alle skal med.
Alle trenger noe hyggelig å se fram til og være med på. Noen temaer passer i noen fylker/kommuner mens
andre temaer/ideer passer andre steder. Ta i bruk det som passer dere, og planlegg et arrangement dere
virkelig kan glede dere til. Dette er de eldres dag – Eldredagen 1. oktober.
Kontaktpersoner i Pensjonistforbundet er Anne Hanshus tlf: 22348778 og Tone Bye tlf: 22348777. Ta gjerne
kontakt om dere ønsker ytterligere informasjon om arrangementene.

Beskrivelse: Signatur Borge Rørvik

Borge Rørvik
Forbundsleder

Vennlig hilsen
Pensjonistforbundet

Harald Olimb Norman
Generalsekretær
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FN’s prinsipper for eldre i Verden
Helse- og omsorg

Vedtatt av generalforsamling16. desember 1991
med mottoet:

«Å legge liv til årene som er blitt lagt til livet»
Uavhengighet
Eldreskal:
• Ha adgangtil tilstrekkelig med mat, vann,husly,klær og helsetjenester
gjennom inntekt, familie, selvhjelpog oentlige tiltak
• Ha anledningtil å arbeideeller ha adgangtil andre inntekter
• Ha mulighet for å delta i avgjørelsenom, når og på hvilken måte en skaltrekke
seg tilbake og tre ut av arbeidslivet
• Ha adgangtil å ta del i utdanning og kursvirksomhet
• Ha mulighet for å leve i omgivelser som er trygge og tilpasset
personlige behov til enhver tid
• Ha anledningtil å bo hjemme sålenge som mulig

Eldreskal:
• Fåstøtte fra familien og samfunnet ved behov for omsorg og beskyttelse i
overenstemmelse med det enkelte samfunnssystem og kulturelle verdier
• Ha adgangtil helsetjenester som hjelp til å opprettholde eller gjenvinne
fysisk, psykisk og sjeleligvelvære og forebygge eller utsette sykdom;
• Ha adgangtil sosialeog lovmessigetjenester som ivaretar selvstendighet,
trygghet og omsorg;
• Ha mulighet for å utnytte tilfredsstillende nivå på institusjonsomsorg som
tilbyr trygghet, rehabilitering, sosialog mental stimulering i et menneskelig
og trygt miljø
• Ha mulighet for å omfattes av menneskerettigheter og grunnleggendefrihet
når de bor i institusjon, mottar annenform for omsorg eller får behandling,
inkludert full respekt for deres verdighet, tro, behov og privatliv, og for retten
til å ta beslutninger om egen omsorg og kvaliteten av eget liv.

Pensjonistforbundetvil bidratil lovfestet rett til sykehjemsplass
Påleggefastlegenehjemmebesøk
Innføreegenandelssystemfor tannhelse
Pensjonistforbundetvil arbeidefor likeverdigehelse-og omsorgstjenester
uavhengigavalder.

Selvutfoldelse
Deltagelse
Eldreskal:
• Forbli integrert i samfunnet, delta aktivt i utforming og gjennomføring av
politikken som direkte berører deres velferd, og dele sine kunnskaperog
erfaringer med yngre generasjoner
• Ha anledningtil å se på muligheter til å yte tjenester og hjelp til samfunnet og
yte frivillig hjelp på områder eldre har interesse for og er skikket til
• Ha mulighet for å opprette foreninger og organisasjonerfor eldre

Eldreskal:
• Ha mulighet for å leve i verdighet og trygghet, uten å bli utnyttet eller utsatt
for fysisk eller mentalt overgrep
• Blibehandlet rettferdig uavhengigav alder,kjønn,raseeller etnisk bakgrunn,
funksjonshemming eller annensituasjon, og bli verdsatt uavhengigav sin
økonomiskesituasjon.

Pensjonistforbundetvil bidratil et samfunnfor alle
Egenstatsrådfor eldresaker
Pensjonistforbundetvil bidratil å endreholdningermot diskrimineringaveldre
og jobbefor likeverdigdeltagelsefor alle
Innspirerede eldretil å stå lengrei jobb og motivere arbeidsgiveretil åleggetil
rette for fornuftige seniortiltakfrem mot aml.s70 årsgrense
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Pensjonistforbundet
Lilletorget 1
0184 Oslo
Telefon:22 34 87 70
Faks:22 34 87 83
E-post: pf@pensjonistforbundet.no

www.pensjonistforbunet.no

Pensjonistforbundet er Norges største
interesseorganisasjonfor pensjonister,med
210 000 medlemmer,ca 900 lokalforeninger
og 19 fylkesforeninger.

