
 
 

Stockholm i januari 2023 
 
Information om Seminarier Våren 2023 
 
Hej alla PRO Globalare, 
 
Våren 2023 bjuder på en rad spännande seminarier som kan intressera våra medlem-
mar. 
 
I samarbete med PRO Kultur och ABF anordnar PRO Global följande tre seminarier: 
 
”Äldre i kris och krig – röster från Ukraina”  
En ny rapport om situationen för äldre människor i Ukraina presenteras av Madelaine 
Seidlitz, juridisk rådgivare på Amnesty International Sverige. Med utgångspunkt i den 
liksom i PRO Globals kontakter med den Ukrainska äldreorganisationen Tyrbota och 
HelpAge International, genomförs ett panelsamtal kring hur humanitära kriser drabbar 
äldre människor särskilt hårt. 
Tisdagen den 21 februari kl 14.00 i Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41. 
Entré 100 kr, 80 kr för PRO-medlemmar. 
 
”Äldre har också rättigheter – behöver vi en Äldrekonvention?” 
Äldre människor har samma rättigheter som alla andra, och all svensk lag ska uppfylla 
kraven i de EU- och FN-konventioner som Sverige har skrivit under. Ramverken för äl-
dres rättigheter består framförallt av icke-bindande instrument, som FN:s Deklaration 
och handlingsplan från 2002, Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA), 
för ett gott åldrande i ett samhälle för alla åldrar. Ålder är en diskrimineringsgrund och 
äldres mänskliga rättigheter måste förtydligas och förstärkas. PRO Globals Alfhild Pe-
trén inleder seminariet och modererar ett samtal med en panel av rättighetsexperter.    
Tisdagen den 21 mars kl 14.00 i Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41. 
Entré 100 kr, 80 kr för PRO-medlemmar. 
 
Efter en fruktpaus åtföljs detta seminarium av PRO Globals årsmöte kl 15.30. Årsmötet 
är avgiftsfritt. 
 
 
”Hur är det egentligen med vården och omsorgen för äldre i Stockholm?” 
Tankesmedjan Seniorkraft presenterar en kartläggning över situationen i Stockholm. 
Den reser frågor om hur Sverige lever upp till sina utfästelser i EU och FN. EU antog i 
höstas en ny ’Strategi för global hälsa’, som innefattar äldres rätt till god vård och om-
sorg. Sverige ska nu som ordförandeland leda arbetet med att få fram en aktionsplan 
med utgångspunkt i strategin. Seniorkrafts ambitiösa kartläggning av läget i vår region 
pekar på vad som därvid krävs. 
Tisdagen den 23 maj kl 14.00 i Brantingrummet i ABF-huset, Sveavägen 41. 
Entré 100 kr, 80 kr för PRO-medlemmar. 
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Dessutom:  
PRO Globals medlemmar bjuds även in till ett möte som PRO Norrmalm och PRO 
Kungsholmen arrangerar om "Äldreomsorg i Stockholm"  tisdagen den 7 februari, kl 
14.00. 

• PROs kommunalpolitiska program presenteras av PROs Eva Louise Slorach "Vad 
säger politiken?" 

• Nya äldre- och kulturborgarrådet Torun Boucher talar om vad den nya politiska 
majoriteten vill göra för äldre i Stockholm. Vi kan passa på att ställa frågor om 
det som är angeläget för oss seniorer. 

OBS lokal: Baltazar, Bolinders plan 1, Serafens äldreboende på Kungsholmen. Buss 54 
stannar vid Bolinders plan. 
Avgiftsfritt. Kaffe serveras. 
 
 
 
Bästa hälsningar, 

Styrelsen  

 

 

E-post: global@pro.se 
 
Hemsida: https://pro.se/global 
 
Facebook: https://www.facebook.com/PROglobal/?ref=bookmarks 
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