7. Motverka ålderism
Omkring en femtedel av befolkningen och en fjärdedel av valmanskåren i Sverige är äldre, dvs. 65 år
eller mer. Inför valet 2018 var dock få av riksdagens ledamöter över 65 år, inte ens tre procent. Efter
valet blev de än färre. Socialdemokraterna har bara en person över 65 år i riksdagen. Med S 100
mandat blir det exakt 1 procent. Representationen är bättre i kommuner och regioner, men överlag
är personer över 65 år underrepresenterade.
Socialdemokraterna har som ambition att 25 procent av partiets riksdagsledamöter ska vara under
35 år. Detta är bra, men får inte ske på bekostnad av äldre kandidater.
I samhället råder en i allmänhet negativ syn på åldrande och äldre människor, som lätt tar sig uttryck
i att äldre blir förminskade, osynliga, förlöjligade eller ojämlikt behandlade. Det är dags för
Socialdemokraterna att se och motverka sådana nedvärderande och diskriminerande attityder, s k
ålderism, både i det egna partiet och i samhället.
I och med att människor är friskare och lever längre, blir de äldre fler och utgör en allt större andel av
befolkningen. Detta borde återspeglas i vår politiska representation – i beslutande församlingar,
nämnder och utskott.
Partiet lyfte inför valet fram behovet av ett ökat äldreperspektiv och pensionärsinflytande i politiken
och föreslog att det ska vara obligatoriskt för kommuner och regioner att inrätta pensionärsråd
liksom att pensionärsföreningarna ska få höjda bidrag. Det är gott och väl, men äldres deltagande
handlar inte bara om att delta i olika råd i äldrefrågor eller bidra med äldres intresseperspektiv på
olika frågor.
En jämlik representation är en fråga om demokratiska rättigheter för den enskilde och om att säkra
god kompetens och omdöme i våra beslutande församlingar. Äldre människors kompetenser och
erfarenheter från ett långt liv behöver bättre tas till vara.
Vi/S-kvinnor yrkar:
att

Socialdemokraterna verkar för att i kommande val ge äldre skälig representation i
riksdag, kommuner och regioner, samt

att

Socialdemokraterna i sin politik och verksamhet ger akt på, uppmärksammar och
aktivt motverkar uttryck för nedvärderande, diskriminerande eller osynliggörande
attityder mot äldre, s k ålderism.

