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Hej,
Varm välkomna till Göteborg, Chalmers och den första
SeniorVärldskonferensen någonsin!
Jag heter Petter Ahlström och jag står här för att det finns ett mycket
viktigt budskap att framföra till er. Det handlar om ansvar och
skyldighet gentemot er själva, våra medmänniskor och vårt samhälle.
Utan tvekan kommer budskapet och hur vi väljer att agera att
påverka både er och hela samhällets framtid på ett högst påtagligt
sätt.
Vissa använder ibland begreppet ”den förlorade generationen” om
ungdomar på drift. Idag håller vi på att förlora en hel generation
människor som går mot vad de tror ska bli deras gyllene år. Fulla av
visdom, livserfarenhet och med lika mycket livslust som präglat dem
genom hela livet.
När min morfar blev till åren och hamnade i beroendeställning blev
han anvisad ett äldreboende långt ifrån sitt hem och sina vänner. Han
skulle vara glad att över huvud taget ens få ett boende. Det är
hemskt när man som anhörig står maktlös bredvid. Men det är inget
emot hur förskräckligt, hemskt och förnedrande det var för morfar
att tvingas tillbringa sin ålders höst långt ifrån nära och kära. Då
tänkte jag att så här får det inte vara. Så tänker jag fortfarande.
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Hur vill ni ha det? Ni har alla kommit hit idag för att ni, precis som jag,
vet och förstår hur angelägen denna fråga är.
Vi har inte råd, varken moraliskt eller ekonomiskt, att driva äldre
människor till denna moderna ättestupa. Vårt samhälle, både i
Sverige och globalt, behöver varje individ och våra moraliska
åtaganden måste upprätthållas.
Ja, det finns ljusglimtar i mörkret och ja, det finns positiva förebilder
Det finns eldsjälar som brinner för att alla, alla, ska ha lika stort
människovärde oavsett ålder.
Det finns medborgare som sparar till sin pension från det att de gått
ut gymnasiet och väldigt många fler som idag, här och nu, vill ha
valmöjligheter för hur de ska leva och bo som seniorer.
Vi har också entreprenörer, byggare, banker, serviceföretag som
förstår värdet av allt detta i form av företagande. Och det finns vakna
kommuner som förstår samspelet mellan att bevara samhällets
människovärde och värdeskapande arbetstillfällen.
För det är tillsammans med alla dessa – kommuner, företagare och
individer som vi har en chans att lösa problemen som gör livet mörkt
för våra seniorer och vår egen framtid.
Ni som är här på Seniorvärldskonferensen 2015, ni är var och en rätt
person att axla ledarrollen för er specifika del. Eller hur?
Jag tänker ibland på vad John F Kennedy sa i sitt installationstal 1961:
”Fråga inte vad ditt land kan göra för dig, fråga vad du kan
göra för ditt land”.
Så mitt budskap till er är lika enkelt som det är mänskligt, moraliskt
och värdeskapande. Låt oss tillsammans bygga en framtid där vi kan
se fram emot att leva ett självständigt liv med kvalitet, hela livet!
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Jag vill med detta önska er varmt välkomna till
Seniorvärldskonferensen 2015. Det är här och nu som det händer.
Det är här vi ska gå på djupet, lyssna till nya idéer, mötas, diskutera
och planera för:
”Det goda boendet och livet som äldre”.
Vi behöver besjälas av innovativa tankar och idéer. Vi behöver tänka
fram nya strukturer som klarar en kvalitativ och livsbejakande
servicenivå för äldre, och vi behöver samarbeta mellan akademin,
privat och offentlig sektor för skapa denna framtid.
Det är så vi bygger ett samhälle som alla kan trivas i. Tillsammans.
Välkomna!!

Petter Ahlström
Göteborg, 2015-04-21
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