Ordförande Christina Tallberg har ordet

Hej, kära PRO:are!
Först och främst vill jag önska er alla allt gott under de
kommande helgerna Valborg och Första maj. Min man
Börje och jag ska fira genom att titta på TV, lyssna på
radio och följa digitala sändningar för att njuta av de
välkända vårsångerna.
I början av maj månad får ni nummer 3 av PROpensionären.
Jag hoppas att ni ska få glädje av tidningen och dess innehåll!
Som jag skrev i ett tidigare brev till er så är det lång
pressläggningstid för tidningen. När jag skrev min krönika till
tidningen, hade jag ingen kännedom om att smittan hade
spritts till äldreboenden och bland äldre som har
hemtjänstinsatser. Därför nämnde jag ingenting om detta i min
krönika, men det är en fråga som har upptagit större delen av
min vakna tid de senaste veckorna.
Det smärtar mig mycket. Alla vet att covid-19 är farligast för
sköra och multisjuka äldre. Ändå har det till stor del saknats
skyddsutrustning både inom hemtjänst och på äldreboenden.
Under coronakrisen har de strukturella bristerna i
äldreomsorgen blottlagts på ett brutalt sätt. Här har
kommunerna, som är ytterst ansvariga för äldreomsorgen
brustit. Vi måste få ett starkare lagskydd för att motverka
neddragningar och besparingar inom äldreomsorgen. Våra
politiker måste helt enkelt prioritera att satsa på en

äldreomsorg med trygghet och kvalitet. Omsorgen ska utgå
ifrån äldres behov och de äldre måste också ha ett inflytande
över hur omsorgen ska ges. Detta är prioriterade frågor för
PRO, och vi kommer inte att tveka om att lägga konkreta
förslag och utkräva ansvar.

Det är viktigt att PRO:s representanter i KPR (Kommunala
Pensionärsråd) är aktiva i sina respektive kommuner genom
att begära ut faktaunderlag och att ställa krav. Vi kommer att
ge dem allt stöd i deras viktiga arbete.
Ingen av oss vet hur länge vi ska hålla avstånd till varandra
och undvika sociala kontakter. Inte heller hur lång tid det
kommer att ta tills vi kan umgås på vanligt sätt och delta i
PRO:s olika aktiviteter. Under tiden är det viktigt att vi fortsätter
att ringa till varandra, skriva brev och kort och även umgås
digitalt. Jag vet själv hur berikande det är att få ett långt
telefonsamtal särskilt från någon som jag inte pratar med så
ofta.
Använd dig gärna av PRO:s dagliga tips som finns på vår
hemsida, och titta lite extra på tips om mat nu inför helgerna.
Unna dig något gott och duka gärna upp lite festligt antingen
du delar en måltid eller äter den ensam. Titta ut och känn ”O,
hur härligt majsol ler”. För trots allt – våren är här!
Hälsningar,
Christina Tallberg
Ordförande PRO

