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Det här är vi
Sedan snart 50 år företräder Moderata Seniorer
Moderaternas mest erfarna medlemmar. Personer
över 65 år utgör en stor del av Sveriges befolkning.
Vid valet 2022 är en tredjedel av väljarna seniorer. Vi
är en betydelsefull grupp som aktivt vill bidra till den
fortsatta samhällsutvecklingen. Vi är en tillgång!

Åldersdiskriminering
Vi i Sverige måste bättre ta vara på den kraft, kompetens,
erfarenhet och kunskap som vi seniorer/äldre har. Åldersdiskriminering ska motarbetas inom alla områden i samhället.
Vi måste sluta med att se äldre som en belastning. Ett förändrat synsätt behövs.

Äldreomsorg
Äldreomsorgen ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och värdigt bemötande. Rätten till självbestämmande är lika viktig
oavsett ålder. Ökad medicinsk kompetens behövs och bättre
språkkunskaper hos personalen.

Sjuk- och hälsovård
Alla äldre ska ha rätt till en sammanhållen vård och en förebyggande vårdplanering. Vi vill bygga ut primärvården med
en fast läkarkontakt för alla äldre och införa särskilda äldremottagningar med geriatrisk kompetens.

Ensamhet
Som senior ska man kunna känna sig trygg, få uppleva gemenskap och delaktighet i samhället. Det är en fråga om
livskvalitet. Ofrivillig ensamhet skapar ohälsa. Ett ökat samarbete mellan det offentliga och den ideella sektorn kan göra
skillnad.

Trygghet
Sverige behöver ta krafttag för att öka tryggheten i samhället
och minska brottsligheten. Oro för brott och kriminella gäng
begränsar livsutrymmet för allas våra liv, både för unga och
äldre. Vi vill se en förstärkning av hela rättsväsendet.

Skatt och pension
Den som varit med och byggt Sverige under ett helt arbetsliv måste känna att det lönat sig – att pensionen räcker till.
Skatten ska vara samma på pension och lön. Höjda bostadstillägg och höjd gräns för fribeloppet kan tillsammans med
sänkt skatt ge mer i plånboken för de sämst ställda pensionärerna.

Migration och integration
Sverige behöver en stramare och mer långsiktigt hållbar migrationspolitik med tillfälliga uppehållstillstånd. För permanent
uppehållstillstånd ska krav på egenförsörjning och godkända
språkkunskaper gälla. För flyktingar från Ukraina gäller särskilda villkor inom EU.

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.
Engagera dig politiskt.
Hjälp oss att sprida våra segrar och vår politik.
Var 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 statsbärande och
vinnande parti.
Varmt välkommen!

Stöd gärna vårt arbete genom att bli medlem
Swisha: 100 kr till 123-3360070, ange namn och
personnummer, eller skanna QR koden härintill.
Bankgiro: Betala 100 kr till BG 5040-0365,
uppge namn, personnummer och e-post.

Hemsida: moderataseniorer.se
Facebook: https://www.facebook.com/moderataseniorer

Scanna mig!

