
Stockholm i juni 2022 

Bästa medlem i PRO Global,  

Det var mycket trevligt att se så många av er på Årsmötet den 29 
mars i ABF-huset i Stockholm! Vid årsmötet valdes en ny sty-
relse: Prudence Woodford-Berger (ordförande, omval), Alfhild 
Petrén (sekreterare och studieorganisatör, omval), Lena Ekroth 
(kassör, omval), och övriga ledamöter Guy Lööv (omval), Lars-
Erik Palm (omval), Susanne Lokrantz (omval) och Arne Ström 
(nyval).  

Seminariet om klimatomställning och äldre som anordnades i 
samband med årsmötet rönte stort intresse och uppmärksam-
mades bl a i ett reportage i PRO:s medlemstidning nr 3 2022. 
Klimatkrisen är en av vår tids viktigaste ödesfrågor och Sverige 
är en viktig aktör internationellt när det gäller klimatomställ-
nings- och miljöfrågor. Den är också en prioriterad fråga för så-
väl PRO Global som PRO som riksorganisation, och detta kom-
mer att speglas på olika sätt även fortsatt i vår verksamhet. En 
av många viktiga frågor som engagerar oss är den om äldrevän-
liga städer. En annan är biologisk mångfald. 80% av jordens 
kvarstående biologiska mångfald förvaltas av ursprungsbefolk-
ningar och lokalsamhällen runt om i världen med långvarig kän-
nedom av markerna de brukar. En betydande andel av dessa är 
äldre kvinnor och män, vars kunskaper och erfarenheter är vik-
tiga för utvecklingen.  

Rysslands angreppskrig i Ukraina går nu in i sin fjärde månad. 
Landet har en stor andel äldre invånare där var fjärde person är 
över 60 år. Förutom att förödelsen och förtvivlan drabbar alla i 
landet är de äldre bland dem i den civila befolkningen som drab-
bas värst. Många har svårt att ta sig till skyddsutrymmen och or-
kar inte eller vill inte fly sin hembygd eller landet till säkrare 
ställen. Dessutom är de vars uppgift var att se till och ta hand om 
de äldre inte längre kvar. Det är i rådande läge framför allt frivil-
liga organisationers insatser som kan vara avgörande för äldres 
möjligheter att överleva och att få tillgång till mat och andra 
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grundläggande förnödenheter, så som mediciner och hygienar-
tiklar.  

PRO har sedan tidigare kontakt med en av dessa organisationer, 
Tyrbota och med andra liknande organisationer genom HelpAge 
International. I samråd med dessa har PRO startat en insamling 
för stöd direkt till de äldre i Ukraina där såväl enskilda individer 
som föreningar kan bidra: Nordea Plusgirokonto FTG, 201 02 
59-7.  

Kriget i Ukraina är en våldsam påminnelse om demokratins och 
rättssamhällets skörhet. De måste ständigt försvaras, främjas 
och förstärkas. I detta arbete spelar civilsamhällesorganisat-
ioner en mycket stor roll, både som partner till regeringar och 
andra aktörer och som bevakare av staters och alla aktörers rol-
ler och ansvar. Äldre människors rättigheter och ett äldreper-
spektiv i samhällsutvecklingen är viktiga i detta sammanhang. 
Såväl globalt som nationellt ökar antalet och andelen äldre per-
soner snabbt. Samtidigt ser vi att människors livslängd fortfa-
rande i alltför hög grad avgörs av faktorer kopplade till fattig-
dom, ojämlikhet och diskriminering. 

Covid-19-pandemin har inneburit att utvecklingen har stannat 
av och t o m gått bakåt i stora delar av världen. FN beräknar att 
mer än 100 miljoner fler människor hamnade i extrem fattigdom 
under 2021. Biståndet behövs mer än någonsin, samtidigt som 
det svenska biståndet nu debatteras livligt till följd av att rege-
ringen har aviserat nedskärningar på upp till 40% på vissa om-
råden till förmån för mottagning av ukrainska flyktingar i Sve-
rige. De områden som riskerar att drabbas mest blir stödet till 
hälsa, demokratisatsningar, sociala trygghetssystem och klimat 
– samtliga dessa omfattar insatser för äldre människor i låg- och 
medelinkomstländer. Det kan vara förödande för dessa om ned-
skärningar genomförs. 

PRO:s kongress 2022 äger rum den 17-19 juni. En ny styrelse 
ska väljas och beslut ska fattas om bl a ett nytt handlingspro-
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gram och motioner föreslagna av föreningarna. PRO Global har 
lämnat in två motioner om dels att motverka ålderism och att 
PRO bör ansluta sig till FN:s globala kampanj, dels om att för-
stärka PRO:s arbete med att förankra och genomföra Agenda 
2030 i Sverige. PRO:s nuvarande ordförande sedan kongressen 
2015 Christina Tallberg står inte till förfogande för omval. 
Christina är även medlem i PRO Global. Vi tackar henne för hen-
nes aktiva stöd till föreningen och önskar henne all lycka i fram-
tiden.  

Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen och den grundläg-
gande principen om att ingen ska lämnas utanför samhällsut-
vecklingen utgör alltjämt ett centralt ramverk och en viktig ut-
gångspunkt för PRO Globals verksamhet. Förutom ytterligare 
evenemang på temat klimat och miljö planeras under hösten 
bland annat: 

• Evenemang rörande äldres rättigheter och bekämpandet 
av ålderism och åldersdiskriminering; 

• Riksdagsvalet och betydelsen av dess resultat för äldrepoli-
tiken nationellt och internationellt; 

• samt Sveriges ordförandeskap i EU 1 januari-30 juni 2023. 

Besök gärna vår hemsida och vår Facebook-sida. Dessa uppdate-
ras kontinuerligt. Skriv gärna till oss om du har frågor, kommen-
tarer eller reflektioner vad gäller föreningens arbete eller hur du 
personligen kan engagera dig mer aktivt.  

Med varmaste hälsningar och en önskan om en fin sommar! 

Styrelsen  

E-post: global@pro.se 

Hemsida: https://pro.se/global 

Facebook: 
https://www.facebook.com/PROglobal/?ref=bookmarks  


