
Du är förbundsordförande för SPF Seniorerna. Vilken är din och förbundets uppgift?  
 
SPF Seniorerna är Sveriges äldsta seniororganisation. Vår viktigaste uppgift är lika aktuell nu som den 
var när vi bildades 1939: att föra pensionärernas talan på ett samlat sätt – eller som vi säger idag – 
att vi är seniorernas röst i samhället. ”Folkpensionärerna kräver full försörjning utan fattigvård” var 
vårt upprop i förbundets barndom. ”SPF Seniorerna kräver ett pensionssystem värt namnet och som 
ger inkomster som det går att leva på” är förbundets och mitt upprop idag. Och vårt syfte som 
påverkansorganisation – såväl nationellt som lokalt – har aldrig varit mer aktuellt än nu. 
 
I min ordföranderoll utgår jag ifrån ett livslångt engagemang för människor. Jag har länge engagerat 
mig i och för organisationer som står bakom och lyfter människor och som ser den enskilda individen. 
För mig är det också grundläggande i uppdraget att jag är påläst och att jag förankrar förbundets 
ställningstaganden i förbundsstyrelsen och ute i distrikt och föreningar. 
 
 
Vilka frågor ser du som de viktigaste att arbeta med framöver? 
Vi ska fortsätta att kraftfullt driva frågan om ett förändrat pensionssystem och vi ska kämpa för att 
den högre skatten på pension tas bort helt och hållet. Något som jag tycker är oerhört viktigt är att vi 
alla ska ha de bästa möjligheterna och förutsättningarna för att kunna leva fria hela livet. Det ligger 
så mycket i uttrycket att ”leva fri” som vi ska värna om och arbeta för. 
 
För mig handlar det om att alla seniorer inte kan ses som ett enda stort kollektiv. Tyvärr förutsätts 
många av oss inte kunna – eller vilja – fatta egna beslut. Men vi seniorer är alla olika. Vi är unika, med 
egen vilja och egna önskemål. Vi har levt ett långt liv, där vi hela tiden har behövt fatta en rad viktiga 
beslut. Det är vår självklara rätt att fortsätta göra det i kraft av vår senioritet. 
 
Det handlar om att det ska vara självklart att välja om du vill bo kvar hemma eller flytta till ett 
boende. Lika självklart att kunna välja om du vill bo i en mer anpassad bostad eller i ett boende i 
gemenskap med andra. Och lika självklart ska vi också kunna välja vem som ska ta hand om oss i våra 
hem, eller vem som ska hjälpa oss att städa. En annan viktig fråga är maten och måltidens betydelse 
för vårt välbefinnande och livskvalitet. Det borde vara en rättighet att kunna få sin favoriträtt tillagad 
hemma, eller att få möjlighet att äta välsmakande mat i en trevlig miljö tillsammans med andra. 
 
Att leva fri hela livet handlar också om rätten till ett värdigt liv – ett liv där seniorer inte blir sittandes 
ensamma. Ensamhet bland äldre är en fråga som jag brinner särskilt för. Det är inte värdigt ett 
välfärdsland som Sverige att vi har så många äldre som saknar gemenskap och som far illa därför att 
de blir isolerade. Det gör mig därför så glad att se all den fantastiska verksamhet som görs ute i 
förbundets distrikt och föreningar och som betyder mycket för att bryta ensamheten för många. Jag 
ser verkligen fram emot att tillsammans med hela vår engagerade organisation få vara med och 
utveckla SPF Seniorernas verksamhet för mer glädje och mer gemenskap. 
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