
Ålders diskriminering 
och ålderism 

Våra medlemmars  
engagemang är  
vår styrka! 
Välkommen som medlem hos Moderaterna.  
Ju fler medlemmar vi blir desto kraftfullare 
blir vår påverkan, vår politikutveckling och 
våra förutsättningar att nå våra mål.

Som medlem kan du till exempel: 
• Engagera dig politiskt.
• Hjälpa oss att sprida våra segrar och vår politik.
• Vara en ambassadör för Moderaterna i relation  

till vänner och kollegor.

Fler engagerade medlemmar  
bidrar även med viktig finansiering  
och bygger bilden av Moderaterna  
som ett vinnarparti.

Varmt välkommen!

Vill du komma i kontakt med ansvarig  
Moderat senior där du bor? Gå in på vår hemsida  

moderataseniorer.se/kontakt/

Kontakt
Ordförande Margareta Pålsson
070-8820892
margareta.palsson@moderaterna.se
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Ett förändrat synsätt behövs
Vi måste gå från att se äldre som en belastning  
eller som en homogen grupp till att se dem som  
en kraft att räkna med. 

Vi måste bättre ta vara på den kraft, kompetens, 
 erfarenhet och kunskap som seniorer har – både  
för hela samhällets och seniorernas bästa. 

Vi vill underlätta för dem som vill fortsätta att  
arbeta  efter ålderspensionen – i den utsträckning  
man själv finner  lämplig.

Vi vill se fler seniorer i alla politiska organ – riksdag, 
regioner och kommuner – liksom i många andra  
olika samhällssektorer.

Åldersdiskriminering 
och ålderism 
Moderaternas ledare talar ofta om att Sverige måste 
hålla ihop. Han talar då bland annat om samman hållning 
mellan generationer. Att även äldre har rättigheter  
i Sverige och att åldersdiskriminering är kränkande  
– ett slöseri med resurser.

Åldersdiskriminering är ett hot mot möjligheter att  tillvarata 
äldres erfarenheter, att se oss som en resurs. Ålderism är 
 fördomar och stereotypa föreställningar som utgår från en 
människas ålder. 

Vi lever allt längre och måste betrakta ålderdomen med nya 
ögon. Forskning visar att såväl lärande som utveckling och 
kreativitet är möjligt långt upp i åren. Allt fler vill och kan arbeta 
längre. Man är inte slut i arbetslivet för att man fyllt 55, eller 65 
eller kanske 75. Här ligger vi i Sverige långt efter andra länder 
när det gäller synen på äldre. 

Åldersdiskrimineringen måste motarbetas på alla nivåer, inom 
yrkeslivet, vården, politiken och boendet, ja, alla områden.

Bara för att man blivit gammal  
vill man inte bli behandlad  
som man vore mindre vetande  
eller ett barn på nytt.

”I USA kan en 
78-åring bli president, 
men i Sverige är det 
svårt att få ett jobb  

vid fyllda 55!”
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