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Valby Lokaludvalgs høringssvar vedr. ny ældrepolitik 2019-2022

Valby Lokaludvalg har modtaget høringsudkastet ”Københavns
kommunes ældrepolitik 2019-2022.” Vi har behandlet udkastet på
møde i udvalget Et helt Liv d. 26. februar og på Lokaludvalgsmøde
den 12. marts. Vi er glade for, at det er lavet en ældrepolitik, som i
store træk tager fat om nogle af de udfordringer, som ældreliv eller
seniorliv står overfor. Københavns Kommune har en stor interesse i
at være med til at sikre et sundt og godt ældreliv og der er gode takter i papiret.
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Vi har i Valby Lokaludvalg alligevel et par tilføjelser, som vi håber,
der kan blive taget højde for i det endelige papir:
Høringsudkastet kan overveje, hvordan man omtaler ældre. Ældre er
ikke én homogen gruppe, men er mangfoldige. Høringsudkastet kan
læses sådan, at det kun omfatter den tunge ende af ældrepolitikken.
Det er en skam. Ældre- eller seniorpolitik kunne blot defineres af,
om borgeren er gået på pension.
Det er Valby Lokaludvalgs opfattelse, at der i høringsudkastet ligger
en opfattelse af, at kommunens rolle er at give ældre ”tilbud”. Sådan
vil langt fra alle ældre kunne kende sig selv efter et arbejdsliv. Vi
læser ikke i høringsudkastet, at seniorer også er en ressource, som
kommunen ønsker at facilitere i retning af et godt ældreliv, med en
sund aldring. Politikken kunne være, at alle ældre faciliteres i en
samskabende proces. Her kan nogle tage mere ejerskab end andre,
men pointen er, at få seniorernes engagement frem i lyset, og derved
tydeliggøre, hvad hver især kan bidrage med.
Ældrepolitikken bør efter Valby Lokaludvalgs opfattelse også adressere de familier, hvor de ældres pleje varetages inden for familien,
som det er tilfældet i familier navnlig af anden etnisk herkomst end
dansk. De yngre generationer oplever det som et pres både at passe
et fuldtidsarbejde og dertil at varetage pasningen af ældre. Københavns Kommunes ældrepolitik burde i overordnede formuleringer
pege på løsninger, der kan lette det samfundsansvar, som varetages
indenfor disse familier. Det kunne være løsninger som deltidsordninger på plejehjem eller aflastning.
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