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Landsformandens indlæg på HK’s kongres
Af Peder Sass, landsformand for HK Seniorer Danmark
Den 24. oktober 2013 bragte Peder Sass nedenstående indlæg i den
efterfølgende debat om forbundsformand Kim Simonsens beretning.
”Jeg vil her bringe en hilsen fra godt 59.000 HK-seniorer. Som det nok er
kongressen bekendt, udgør HK-seniorers medlemstal i dag godt 20 % af
forbundets medlemstal.
Vi følger med interesse og engagement den udvikling, som HK-forbundet er inde i, og vi har lyst
til at være med til at præge denne udvikling – der, hvor det er muligt.
Det er ikke os seniorer, der er skyld i, at medlemstallet er faldet stærkt i de seneste år. Tværtimod
har vores landsforening haft et stigende medlemstal, og det er et mål for os at fastholde
medlemmerne, når de stopper på arbejdsmarkedet.
Vi HK-seniorer er kulturbærere.
Når nogle unge mennesker tænker, hvad skal jeg egentlig med en fagforening? Eller de siger:
Gør HK overhovedet en forskel for mig? Så har vi ikke svaret for de nutidige unge. Men for os
seniorer, så har vi i vores liv mærket, at HK-medlemskabet har haft stor betydning for os.
Vi er parate til at øse ud af vores erfaringer over for vores børn og børnebørn, og I kan regne
med, at vi gør det – og vi er på den måde gode agitatorer for HK.
Ved vores besøg i de syv afdelinger har vi tilkendegivet, at vi gerne vil deltage i initiativer, der kan
være med til at fastholde medlemmerne i forbundet. Det kræver, at vi i fællesskab, i handleplaner,
beskriver, hvordan vi kan hjælpe hinanden.
Det har ved visse lejligheder været antydet, at HK-seniorerne udgør en økonomisk byrde for HK.
Det vil jeg godt mane til jorden. HK-seniorernes kontingentbidrag til HK udgør i dag tæt ved 17
mio. kr. årligt. Kontingentgruppen, der har frikontingent, bliver mindre år for år. ”

Det kommunale selvstyre svækkes
Af Peder Sass, landsformand, tidligere MF
De kontanthjælpsmodtagere eller sygedagpengemodtagere der I dag bliver betjent ansigt til
ansigt i kommunernes borgerservice, kan i nær fremtid forvente at skulle blive betjent af det
private borgerfjerne organ Udbetaling Danmark. Digitaliseringsstyrelsen har nemlig iværksat en
analyse, hvis formål er at forberede en flytning af opgaven fra kommunerne.
Ved gennemførelse af den store kommunalreform lovede man borgerne, at man ville bevare den
lokale borgerservice. Det som Digitaliseringsstyrelsen nu arbejder på, er
en centralisering der fjerner den demokratiske indflydelse på
serviceniveauet i kommunen. Borgerne vil få en dårligere behandling,
hvor der ikke bliver taget hensyn til lokale forhold. Det bliver et fjernt
organ med udgangspunkt i en standardtekst der afgør sagerne.
Det ser ud til at embedsmænd i centraladministrationen igen er ved at
sætte det lokale demokrati uden for indflydelse. Det er mit håb, at de nyvalgte kommunalpolitikere
får øjnene op for den udvikling der er i gang, og sikre at den helhedsorienterede sagsbehandling i
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kommunerne kan fortsætte. Jeg ser i disse år, at det kommunale selvstyre blive reduceret og det
går ud over vores velfærd og demokrati.

Må du stadig køre bil?
Af Peder Sass, landsformand
Det må jeg. Jeg er en af de ca. 200.000 personer 70 ++ årige danskere der har været til den
obligatoriske helbredsundersøgelse hos lægen, og dermed været med til at sikre den
praktiserende læge en gennemsnitsindtægt på 27.000 kr. årligt.
Debatten om disse lægetjek har kørt længe og senest ved en høring på Christiansborg den 29.
oktober blev den gældende ordning stærkt kritiseret. I Sverige, Tyskland, England og Frankrig får
ældre bilister kørekortet fornyet uden lægeundersøgelse.
Ældre bilister har rutine og er gode til at regulere deres kørsel efter forholdene. Det er heller ikke
dem der udgør størsteparten af bilulykkerne, det er derimod unge mænd mellem 18 og 24 år.
I skrivende stund ruller debatten og MF Sophie Hæstrup Andersen
udtalte under høringen, ”når ældre i dag generelt er sundere og friskere,
og vi arbejder hen imod, at man skal arbejde, til man er 73, er det hul i
hovedet, at sætte en tilfældig aldersgrænse på 70 år.”
Nu kappes politikerne på Christiansborg om at komme først med forslag
til ændringer. Det her er ikke partipolitik, det er sund politik, som vi ude i klubberne bør bakke op
over for de lokale politikere.
Et lille citat fra forfatter Henning Kirks bog, ”Afskaf alderdommen.” Den hvidhårede
pensionistformand fra Århus, blev forfulgt af en rasende korpulent yngre mand gennem hele
byen, fordi hun var svinget ind i ”hans” vognbane med sin lille rappe bil. Endelig indhentede han
hende ved et rødt lys, kørte op på siden og hvæsede ”Kan du stave til kraftidiot?” ”Nej,” sagde
hun venligt smilende. ”Men jeg kan se en.”

Besparelser
Af Tenna Henriksen, formand HK/Seniorer Odense
I november bekendtgjorde Det Radikale Venstre, at de ville arbejde for, at alle tilskud - uanset
alder - blev fjernet.
Således gik deres korstog også på, at




fjerne 65-billetten
fornyelse af pas skulle koste lige
så meget som det koster for
de, der er i arbejde,
fornyelse af kørekort også skulle koste den pris, som alle i arbejde må betale.

Altså et korstog mod seniorerne.
Dette blev også med stort flertal vedtaget af partiet.
Så nu er det et spørgsmål om, hvornår det når frem i Folketinget
Det Radikale Venstre er jo et liberalt parti, og her viser de også deres sande ansigt. Der skal ikke
tilgodeses noget, selvom man er pensionist. De glemmer blot, at ikke alle har haft mulighed for
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at skabe sig gode pensioner eller formuer. Det er så de svage de rammer med et sådant asocialt
forslag.
Mange _ har i dag stadig kun folkepensionen at leve af, og det vil da klart ramme mange, der
ikke vil have mulighed eller har råd til at bruge de offentlige transportmuligheder, ligesom
mange vil droppe fornyelse af pas og kørekort.
Jeg håber ikke forslaget ser dagens lys.

Bankernes manglende sociale ansvar
Af Tenna Henriksen, formand HK/Seniorer Odense
Bankerne lever ikke op til deres sociale ansvar.
Filiallukninger og nedlæggelse af kassebetjeningen er til stor gene for
de seniorer, der ikke ønsker at bruge netbank og elektronisk hævekort.
De har i mange tilfælde fået rigtig langt til kontanter.
De allersvageste i samfundet rammer de også ved ikke at påtage sig et ansvar for at være
bank for dem. Det er her den sociale forpligtelse glipper.
Vi er i dag alle tvunget til at have et pengeinstitut, enten vi vil det eller ej. Det er bankerne i dag,
der bestemmer gebyrer, om de vil have os som kunder osv.
Det er for ringe, at det bankvæsen, som vi (danske statsborgere) har ydet så megen økonomisk
hjælp til i forbindelse med krisen, og de ansvarsløse transaktioner, som en del af bankverdenen
foretog, da de troede de kunne gå på vandet, nu munder ud i øgede afgifter på alt og en
manglende social dimension for de svage i samfundet.
Lad os råbe dem op. Måske har de en dårlig samvittighed! Men jeg tror det næppe.

Hvorfor må vi ikke bruge Danske Lægers Vaccinations Service?
Af Tenna Henriksen, formand HK/Seniorer Odense
På Faglige Seniorers kongres i Faaborg i efteråret 2013 blev der rejst voldsom kritik af DLVS.
Således udtalte en Dan Sterup fra Hillerød, at det var en privat virksomhed, som donerede
pengene til velgørende formål bl.a. Ældre Sagen.
I Odense har det valgte Ældreråd haft aftale med DLVS i flere år. Vi
aftaler, at Ældrerådets medlemmer hjælper til ved administrationen på
plejecentrene. Det er netop også her folk udefra kan blive vaccineret.
I samarbejde med sygeplejersker sørger vi for at registrere folk,
samtidig med at vi tilbyder dem kaffe/og en småkage, som Ældrerådet
betaler.
For dette arbejde får vi et fast beløb for hver registrering. Dette beløb bruger Ældrerådet til at
lave arrangementer for ældre på plejehjem og hjemmeboende ensomme.
Lægerne tilbyder ikke denne service. De putter pengene i egen lomme, fordi de er privatejede.
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Kursustilbud i 2014
Den 17.-19. marts 2014

”Længe leve livet”

Den 8.-9. september 2014

”Foreningskursus”

Du vil i nær fremtid kunne læse mere om kurserne ved at gå ind på Mit HK.

Tak for i år …
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt og
lykkebringende nytår med tak for året, der er gået.
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