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Kära medlemmar i dessa oroliga Coronatider.  
 
Först vill jag kommentera det förra Digitala Distriktsbladet som kom ut drygt två 
veckor för sent, den 12 mars i stället för den 25 februari.  Många reagerade med 
rätta på att vi inte skrev något om Coronaviruset eller gick ut med 
rekommendationer om hur vi skulle förhålla oss till deltagande i olika aktiviteter och 
resor.  
 
Förseningen berodde på att vår hemsida låg nere och att vi därför ”låg” på 
materialet i avvaktan på att EpiServer åter skulle komma igång. På dessa dryga två 
veckor hände väldigt mycket och förutsättningarna ändrades radikalt. Rätt eller fel 
valde vi slutligen att skicka ut det ”gamla numret” olänkat till hemsidan. Det var 
egentligen först efter regeringens beslut den 11 mars om att begränsa samlingar på 
mer än 500 deltagare som frågan tog fart på allvar och nya rekommendationer 
utfärdades vid dagliga presskonferenser. Restriktionerna har därefter successivt 
skärpts.   
 
Måndagen den 16 mars hade Distriktsstyrelsen ett extra styrelsemöte då ett antal 
rekommendationer togs fram och som sändes ut till alla medlemmar med e-
postadress och till samtliga föreningar och föreningsordföranden: 
 
• Att ställa in samtliga arrangemang som distriktet ytterst är ansvarig för 
t.o.m. utgången av april månad oberoende av antalet deltagare. Alla som redan har 
anmält sig till olika aktiviteter kommer att bli kontaktad per mejl/telefon av kansliet. 
• Att under vecka 13, 23-27 mars, ta ställning till om distriktsstämman 
kan genomföras som videokonferens i samverkan med Studieförbundet 
Vuxenskolan. 
• Distriktsstyrelsen rekommenderar föreningarna att ställa in sina 
arrangemang, men varje förening måste fatta sitt eget beslut.  
• När det gäller resor följs UDs rekommendationer. I dagsläget 
rekommenderar UD att inte resa utomlands. Det är dock den enskilda 
researrangören som formellt beslutar.  
 
Förbundet har vädjat till yngre friska medlemmar att hjälpa de äldre medlemmarna 
att handla och i övrigt hålla kontakt med äldre via telefon och sociala medier.  
 
Samtidigt har det uppstått en märklig polariserad, ibland hånfull, debatt om oss 
fyrtiotalister som skulle uppleva sig som fullständigt osårbara. Många fyrtiotalister 
kände sig plötsligt omyndigförklarade som inte skulle förstå sitt eget bästa. Jag har 
funderat en hel del på varför det blivit så här. Vi är ju sedan många år tillbaka fullt 
medvetna om att vi är en riskgrupp och därför erbjuds vi årligen gratis vaccination 
mot säsonginfluensan.  
Jag har aldrig hört att någon reagerat negativt mot detta eller upplevt det som 
någon form av åldersdiskriminering.  
Samtidigt vet vi att vi lever längre och är friskare och aktivare längre och därför 
förväntas vi också bidra till samhället genom att arbeta längre. Därför finns det 
redan idag många 70+ som arbetar lika mycket som i den s.k. arbetsföra åldern.  
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Pensionssystemet är ju ett färskt exempel hur det anpassats till en ökad livslängd. 
Det går heller inte att blunda för att i vår ålder är det stora skillnader mellan 
biologisk och fysisk ålder, varför vi med rätta reagerar mot svepande generella 
omdömen. Därför tror jag att det är den ton som används, när man kommunicerar  
om oss äldre. Vi ska ta ansvar för ”våra barn och gamla” och plötsligt känner vi oss 
reducerade till omyndiga personer som inte förstår vårt eget bästa. Man talar alltså 
inte till oss utan om oss. Med det sagt förespråkar jag självklart inte att vi inte skulle 
följa myndigheternas rekommendationer och gällande restriktioner.  
 
Men vi ska inte stanna hemma! Självklart ska vi gå ut på promenader i friska luften, 
men vi ska undvika sociala kontakter, folksamlingar och allmänna kommunikationer. 
Att Stockholmsregionen drabbats så mycket har självklart att göra med att vi är en 
tätbefolkad region och vana vid att trängas på allmänna färdmedel och i affärer. Så 
var rädda om er men njut av det vackra vårvintervädret. 
Jag vet ännu inte definitivt när detta skrivs om vi kommer att ha en distriktsstämma 
den 7 april i form av en videokonferens eller om stämman kommer att flyttas fram 
vad det kan få för konsekvenser. Sannolikt kommer också våra beslut och 
rekommendationer som gäller t.o.m. april månad att förlängas, allt beroende av 
myndigheternas rekommendationer och regeringens beslut. Slutligen, om allt går 
som planerat är detta mitt sista ”ordföranden har ordet”. Efter åtta år i 
Distriktsstyrelsen varav sex år som ordförande är det dags för nya krafter att ta 
över.  
 
Tack för mig!  
 
Monica Ulfhielm 
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