Princip- og handlingsprogram for Landsforeningen af HK Seniorer Danmarks efterlønmodtagere og pensionister
Landsforeningen HK Seniorer Danmark sammen med HK-forbundet, HK-afdelingerne og seniorklubberne arbejde for:

Organisatorisk:
•

At alle HK-afdelinger opretholder de pr. 1. juni 2014 eksisterende seniorklubber, og godkender evt. nye klubber for derved at sikre yderområderne i afdelingerne.

•

At afdelingens seniorklubber er repræsenteret med 1 medlem med taleret i afdelingens bestyrelsesmøder.

•

At medlem(mer) af HK Seniorers Hovedbestyrelse pålægges, at der mindst en gang årligt
indkaldes til afdelingsmøde for orientering om arbejdet i hovedbestyrelsen samt forestår
valgene i h.t. vedtægterne for Landsforeningen.
At der afholdes seniorrelevante kurser.
At Landsforeningen HK Seniorer Danmark i samarbejde med sine seniorklubber, HKforbundet og HK-afdelingerne arbejder for at fælles interesser for medlemmerne af både
social, økonomisk og kulturel karakter tilgodeses.

•
•

Økonomisk:
•
•

At arbejde for, at de offentlige pensioners værdi ikke forringes for den enkelte, men mindst ajourføres i takt med lønudviklingen i samfundet.
At arbejdet for at forenkle pensionssystemet herunder samspillet mellem pensioner, skatter og offentlige ydelser i øvrigt.

Omsorg, sundhed og pleje:
• At der arbejdes for, at der bygges tilstrækkelige mange og tidssvarende plejeboliger, ældreboliger samt ældrekollektiver, både ny opførte og i bestående, almene og private boligselskaber.

• At der arbejdes for at sikre offentlig finansieret hjemmehjælp og personlig omsorg i tilstrækkelig omfang for den enkelte.

• At der arbejdes for at sikre den enkelte hurtig, kvalificeret sygehusbehandling og sundhedspleje på lige fod med øvrige samfundsborgere.
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• At der arbejdes for, at der sikres ensartede tilbud omkring omsorg, pleje, service med videre i alle kommuner og regioner.

Kulturelt:
• At arbejde for, at HK’s Seniorer får mulighed for at deltage i afdelingernes kulturelle arbejde.

• At foranledige, at AOF og Faglige Seniorer beskæftiger sig med ældrekulturelle aktiviteter.
• At arbejde for, at afdelingerne arrangerer kurser – særlig med sigte på seniorer – herunder
socialpolitiske kurser.

Landsforening HK Seniorer Danmark vil i samarbejde med det øvrige HK arbejde
for disse målsætninger:
• Gennem selvstændige initiativer overfor relevante politiske partnere i såvel kommuner/regioner som Folketinget.
•
•
•

•

Gennem tæt samarbejde med Faglige Seniorer på såvel lokalt som centralt plan.
At arbejde for at styrke ældre- og klagerådene i kommunerne og arbejde for at der oprettes regionsældreråd og landsældreråd, således at de bliver reelle høringspartnere.
Gennem løbende information at holde seniorklubberne orienteret om holdninger og trufne
beslutninger inden for Landsforeningen HK Seniorer Danmarks område samt gennem pressemeddelelser, læserbreve og lignende at orientere offentligheden om Landsforeningens
virke.
Gennem fyldig orientering at animere de lokale seniorklubber til aktivt at medvirke til at
disse principper kan gennemføres.

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 21. maj 2014
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