
Beretning fra Ældre-/ seniorpolitisk udvalg (ÆPU) 

Udvalget er under genopbygning. Vi er 8 - 9 medlemmer af en koordinationsgruppe, heraf de 3 

aktive fra ældrestyrken i Gladsaxe, 

Vi har sendt forslag til ”100 dage med Enhedslisten”.  

Seniorpolitik spænder over mange politikområder, som boligpolitik, sundhedspolitik (tandsundhed), 

arbejdsmarkedspolitik, trafikpolitik, socialpolitik (fattige ældre) mm. Desuden barrierer for ældre 

som lånemuligheder, 70 års grænser mm. 

Emnerne vi har listet op er: 

- Lighed i sundhed og levevilkår (fattigdom i alderdom / fra kontanthjælp til folkepension – 

alt er rippet) 

- Seniorer og arbejde. Der skal tages hensyn til ældre på arbejdsmarkedet. Seniordage er ikke 

nok. Der skal indføre sorgorlov mm. 

- Ældre og demokratisk indflydelse, herunder om digitalisering er en hindring for ældre. 

- Flere ældre i Folketinget (kun 24 ud af 179) 

- Tandsundhed / gratis tandpleje 

- Ordentlig offentlig transport – gratis for pensionister 

- Boligpolitik (seniorboliger – seniorbofællesskaber og fx ret til byt af boliger) 

- Gode plejehjem og ældrepleje 

- Ret til en værdig død 

ÆPU har lige holdt møde med Peder Hvelplund, ældreordfører og Emma Flemming, der er undheds-

, ældre- og handicappolitisk rådgiver. Mødet mundede ud i at vi aftalte at ÆPU skal høres i 

forbindelse med lovinitiativer mm. 

Og det første vi vil tage fat på, er ulighed blandt ældre.  

Vi opfordrer alle afdelinger til at sætte ældrepolitik på dagsordenen, fordi Enhedslisten har mange 

medlemmer med alderen +60 år. Her er en guldgrube af erfaringer og viden om næsten alt muligt i 

samfundet. Vi vil gerne inspirere til, at man i afdelingerne tager det som udgangspunkt i arbejdet 

med ældrepolitikken.  

Vi finder oprettelsen af Ældrestyrkegrupper i som en god organiseringsform lige som i Gladsaxe, 

Hillerød og Halsnæs, og hvor Enhedslisten har mange medlemmer over 60 år. 

Vi arbejder på at blive flere. Der er en vis ”skyhed” ved at gå i gang med det ældrepolitisk blandt 

medlemmerne.  

Vores næste møde i udvalget er den 23. oktober 2019 og den 15. januar med Emma og Peder. 

Enhedslistens ældrepolitik kan læses på ÆPUs hjemmeside: aeldre.enhedslisten.dk 

Beretning Torben Conrad, kontaktperson 28757479 eller torben.conradr@gmail.com. 
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