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Till	  Utrikesdepartementet	  
	  
Biståndspolitisk	  plattform	  
	  
Föreningen	  PRO	  Global—en	  nybildad	  tematisk	  förening	  inom	  Pensionärernas	  
riksorganisation	  PRO—har	  tagit	  del	  av	  regeringens	  förslag	  till	  Biståndspolitisk	  plattform.	  
PRO	  Global	  delar	  alla	  synpunkter	  och	  ställningstaganden	  som	  framförs	  i	  PROs	  
remissyttrande.	  	  
	  
Som	  framgår	  däri	  saknar	  plattformen	  ett	  äldreperspektiv,	  såväl	  i	  omvärldsanalysen	  som	  
i	  policydiskussionen	  och	  förslagen.	  PRO	  Global	  vill	  i	  detta	  sammanhang	  framhålla	  
rapporten	  Ageing	  in	  the	  Twenty-‐First	  Century:	  A	  Celebration	  and	  a	  Challenge,	  som	  
utgavs	  2012	  av	  UNFPA	  och	  HelpAge	  International	  i	  samarbete	  med	  en	  rad	  FN-‐organ.	  
Dess	  demografiska	  analys	  vore	  en	  viktig	  grund	  för	  plattformens	  beskrivning	  av	  viktiga	  
omvärldsförändringar.	  Därtill	  kommer	  en	  omfattande	  genomgång	  av	  konsekvenser	  i	  
form	  av	  snabbt	  åldrande	  befolkningar	  samt	  förslag	  till	  åtgärder	  på	  olika	  områden	  för	  att	  
hantera	  den	  nya	  situationen.	  
	  
PRO	  Global	  erinrar	  om	  den	  inlaga,	  som	  föreningens	  föregångare	  Arbetsgruppen	  
Pensionärer	  utan	  gränser	  skickade	  i	  augusti	  2012	  till	  Kanslisekreterare	  Monica	  Belin-‐
Carlsson,	  Enheten	  för	  budget	  och	  styrning,	  Utrikesdepartementet	  med	  titeln	  
Biståndsplattformen	  –	  Äldres	  situation	  och	  rättigheter.	  	  
	  
PRO	  Global	  finner	  det	  beklagligt	  att	  (i)	  denna	  inlaga	  inte	  synes	  ha	  beaktats	  i	  arbetet	  med	  
biståndsplattformen,	  trots	  att	  (ii)	  denna	  färdigställdes	  först	  18	  månader	  efter	  dess	  
avlämnande.	  I	  förhoppning	  att	  den	  ändå	  skall	  kunna	  vara	  behjälplig	  vid	  slutredigeringen	  
av	  skrivelsen	  till	  riksdagen	  om	  den	  biståndspolitiska	  plattformen	  bifogas	  här	  den	  ovan	  
nämnda	  inlagan.	  
	  
Därutöver	  önskar	  PRO	  Global	  framföra	  följande.	  
	  
PRO	  Global	  finner	  det	  anmärkningsvärt	  att	  plattformen	  endast	  på	  ett	  ställe	  (s.34)	  
nämner	  de	  äldres	  situation	  i	  utvecklingsländerna,	  och	  då	  som	  en	  del	  av	  gruppen	  ”	  äldre	  
och	  människor	  med	  funktionsnedsättning”	  och	  dessutom	  under	  en	  rubrik	  som	  
gäller	  ”främst	  för	  kvinnor	  och	  barn”.	  Detta	  är	  desto	  märkligare	  som	  ett	  annat	  dokument	  
från	  utrikesdepartementet,	  vilket	  framtagits	  samtidigt	  som	  processen	  med	  plattformen	  
pågått,	  uppvisar	  en	  betydligt	  högre	  grad	  av	  medvetande	  om	  vikten	  av	  att	  
uppmärksamma	  det	  snabbt	  ökande	  antalet—och	  andelen—äldre	  människor	  i	  
utvecklingsländerna.	  
	  



Det	  åsyftade	  dokumentet	  är	  promemorian	  Svensk	  position	  inför	  FN-‐processer	  för	  en	  
ny	  agenda	  för	  global	  utveckling	  efter	  2015,	  daterad	  2013-‐09-‐12.	  Däri	  framhålls	  på	  
fem	  ställen	  ställningstaganden	  av	  vikt	  för	  en	  mer	  äldremedveten	  global	  
utvecklingspolitik,	  enligt	  citaten	  nedan.	  
	  

1. Sid	  6:	  För	  uppföljning	  av	  målen	  krävs	  fortsatt	  utveckling	  av	  statistik	  (inklusive	  
köns-‐	  och	  åldersuppdelad	  statistik)	  och	  relevanta	  indikatorer.	  

2. Sid.	  12:	  Den	  globala	  trenden	  är	  att	  människor	  lever	  allt	  längre	  liv	  men	  i	  många	  fall	  
saknas	  stödsystem	  för	  äldre	  personer.	  	  

3. Sid.	  13:	  •	  Ökade	  stödsystem	  för	  att	  äldre	  personer	  ska	  kunna	  leva	  friska	  och	  bidra	  
i	  samhällsutvecklingen.	  

4. Sid.	  19,	  4e	  stycket:	  Hållbar	  stadsutveckling	  bör	  ta	  hänsyn	  till	  olika	  gruppers	  
behov,	  bland	  annat	  personer	  med	  funktionsnedsättning,	  barn	  och	  äldre	  
människor.	  	  	  

5. Sid.	  19,	  sista	  stycket:	  Det	  är	  särskilt	  viktigt	  att,	  också	  grupper	  med	  särskilda	  
behov	  så	  som	  äldre	  och	  personer	  med	  funktionsnedsättning	  har	  tillgång	  till	  och	  
kan	  dra	  nytta	  av	  informations-‐	  och	  kommunikationsteknologin	  (ICT).	  Tillgång	  till	  
ICT	  är	  en	  nyckel	  till	  inflytande,	  deltagande	  och	  makt	  i	  samhället.	  

	  
Dessa	  viktiga	  ställningstaganden	  saknas	  tyvärr	  i	  plattformen.	  Det	  är	  föreningens	  
förhoppning	  att	  såväl	  dessa	  som	  de	  förslag	  som	  framförs	  i	  PROs	  yttrande	  skall	  införlivas	  
i	  den	  slutgiltiga	  version	  av	  plattformen	  som	  lämnas	  som	  skrivelse	  till	  riksdagen.	  
	  
	  
För	  PRO	  Global	  
	  
	  
	  
Lena	  Ekroth	  
Ordförande	  
	  
	   	   	   	  
Bilaga:	  Biståndsplattformen	  –	  Äldres	  situation	  och	  rättigheter,	  inlaga	  från	  Arbetsgruppen	  
Pensionärer	  utan	  gränser,	  augusti	  2012.	  


