
EU-ARBETE. SpF Seniorerna kampar for
a/dres rattigheter isverige. Men ocksS tor
a/dre i Europa - och i varlden. Senioren
fofde med samhallspolitiska chefen
Martin Engman till ett avgorande mote
i Bryssel.
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Bakom de fiirsamtade ftnns boxen med tolkarna som
sina hiirlurar stlller man sedan in iinskat spr5k.

forbundsordforande Christina Roge-
stam som fltt forhinder, har sin och
SPF Seniorernas uppfattning klar. Den
kommer han att markera pi irsmotet, d6
den avgorande omrostningen ska ske.

- Vi vill ha en FN-konvention. Den
skulle stiirka oss i vlrt arbete for iildres
miinskliga riittigheter i Europa och
i Svenge, siger Martin Engman och
nickar it en forbiskyndande kollega frin
fi nliindska Svenska Pensiond.rsforLundet.

ToRSDAG. Inne i hotellets konferenssal
ir stimningen inspirerad och hoppfull.
Representanter frin nistan alla EUs
medlemslinder d.r nu pi plats. Atmosfli-
ren andas vilja till samarbete. Sprikliga
trosklar kompenseras med lite storre
viinlighet, lite mer tilamod.

Men det blir en dag av skarpa over-
liiggningar. Argumenten stots och blots
under forhandlingar som sker med
tolkars hjiilp via horlurar till engelska,
franska och italienskal (rr
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oNsDAG. Det iir sent i november, regn
och snilblist gor den betgiska huvud-
staden gri och kall. Skymningen faller
snabbt och det kdnns tryggt att komma
till konferenshotellet pi Boulevard du
RoiAlbert nigra kilometer noff om
EU-parlamentet.

Hir inne samlas representanter frf,.n
2ildreorganisationer fri.n olika horn av
Europa. Tillsammans bildar de organisa-
tionen AGE - efter det engelska ordet for
ilder och ildrande.

Ma.rtin Engman moter i hotellets lobby
och berdttar om ett fullmatat prcgram:
tre daqar av overliiggningar, foreliisning-
ar - och detviktiga korridorsnacket diii
meningsskiljaktigheter dryftas och slipas
ner till samforstind. Torsdagens irsmote
fcirbereds med hearingar och diskus-
sioner om ildres forlorade eller aldrig
vunna rittigheter. Huvudfrigan som ska
avgciras: Ar tiden inne for FN att anta en
iildrekonvention?

Martin Engman, ersdttare for
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- Det blir svtrt att sHga att du inte ska ha en viss rlttighet om man har hela FN i ryggen, s5ger SpF
Seniorernas samhlllspolitiske chef Martin Engman, p5 plats under AGE-fiirhaniiiiga.n"iB.y...t.

Efter en intensiv debatt stiiller sig
slutligen det gigantiska seniornafferket
av over hundra organisationer bakom
kravet: FN bor infora en ildrekonven-
tion.

- Gliidjande och mycket positivt for
riittighetskampen, sdger en upprymd
Martin Engman.

Utanfor konferenssalen fir Senioren
en kafferastl5ng intervju med AGE-presi
denten Marjan Sedmak frin Slovenien.
Han iirliittad.

-AGE kan nu lobbagentemot de
europeiska institutionerna for att vdrl-
den ska fE en iildrekonvention. En sidan
skulle ge storre psykologisk och praktisk
tyngd htvhra krav som foljer av att ?ildre
faktiskt ska hillas som lika mycket virda
som alla andra.

- En konvention skulle ge storre
allmiin uppmdrksamhet it strukturella
och kulturella barridrer som hindrar
iildre frin att atnjura sina riittigheter fullt
ut. Andra FN-konventioner finns redan
for barn och funktionshindrade och de
vet vi har gjort stor skitlnad. Nu iir det
seniorernas tur, siiger AGE-presidenten.

FREDAG. Men vigen till ett FN-beslut om
en ildrekonvention d.r bara piborjad.

EU-kommissionens direktor for enhe-
ten forjiimlikhet och unionsmedborgar-
skap Marie-H6ldne Boulanger gir upp i
talarstolen i konferenssalen. Hon ger en
utforlig redovisning av olika initiativ som
kommissionen har pi ging till gagn for
dldre personer. Hog prioritet ligger pi
att oppna arbetsmarknaden for seniorer,
minska pensionsglappet mellan min och
kvinnor och vidta fltgiirder for att motver-
ka overgrepp och vild mot d.ldre.

Men hon menar att en FN-konvention
inte iir nodviindig i dagsliiget - bdttre att
giliings vigar som redan finns.

En sidan viig iir det si kallade MIPAA-
dokumentet, Madrids internatio-
nella handlingsplan om ildrande, etr
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FN-initiativ frhn zooz. Sverige och
ytterligare r 5 8 liinder har antagit planen
och nyligen limnat redogorelser, under
medverkan av SPF Seniorerna, for hur
det egna landet har bidragit. Till hosten
ska alla ministrar triffas for att gora en
avstiimning.

- Men det ricker inte eftersom
MIPAA-planen mest bevakar arbets-
marknaden, siiger Ebbe Johansen, vice
ordforande for danska seniororganisa-
tionen Aldresaken och dessutom vice
president forAGE, till Senioren i en paus
efter Marie-H6ldne Boulangers tal.

l{AN BUCKAn UT 6vER salen med engage-
rade seniorforetrddare frin hela Europa,
bide stolt och hoppfull efter att AGE valt
att kampa for en iildrekonvention.

- EU saknar regler for skydd av
iildres miinskliga riittigheter. I Danmark
har administrationen sagt att manvill
"bevara ilder som styrparameter", vilket
jag tolkar som att man vill kunna fort,
satta att Aldersdiskriminera. Det finns ett
stort behov av en konvention.

Niir planet lyfter frin Zaventems flyg-
plats borjar Martin Engman forbereda
sin rapportering till forbundsstyrelsen av
de tre dagarnas hdndelser i Bryssel.

EURopASENtoRERNAS samlade offensiv
kommer att inspirera SPF Seniorerna,
som arbetar for fullt med ett program
mot just ildersdiskriminering i Sverige
och som ska liiggas fram till sommarens
kongress i Giivle.

- Vi har en del att lara av vhraeurope-
iska kollegor om hurvi kan anvd.nda en
vassare riittighetsretorik i arbetet mot
den ildersdiskriminering vi moter pi
hemmaplan, siger Martin Engman.

- Over tid iterfor vi vira svenska erfa-
renheter till kollegorna inom AGE. Det
Zir ett givande och tagande som ger bida
parter perspektiv och.energt i arbetet
med att tillvarata seniorers intressen. i(
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AGE-presidentent Marjan Sedmak. Ebbe Johansen, vice-president i AGE.

a, engelska och italienska. P3 Anne-sophie Parent, generalsekreterare fiir AGE i ett av mSnga miiten under konferensen i Brys'
sel. FlSr i Iobbyn med en blytung EU-spelare, Marie-F{6lEne Boulanger frin EU-kommissionen.
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