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Generalsekreteraren tillsatte på våren 2002 en arbetsgrupp med uppgift att komma 
med ett förslag till riktlinjer för äldreomsorgen i Finlands Röda Kors. Tid på sig hade 
arbetsgruppen till slutet av september 2002. 

Arbetsgruppen bestämde sig för att i rubriken hellre tala om ”seniorverksamhet” 
(fi.senioritoiminta) än om ”åldringsverksamhet” (vanhustoiminta). Detta på grund av 
att få av dem som gått i förtids- eller ålderspension identifierar sig som åldringar. Som 
term är senior den mest neutrala för en aktiv människa som inte längre förvärvsarbe-
tar. Därmed inte sagt att den ökande andelen äldre inte vore i behov av mer stöd och 
omtanke. I policytexten används äldre, åldring, pensionär och senior på tillämpliga 
ställen. 

Vid Fredrikshamnstämman år �999 valdes äldreomsorgen till ny prioritering för orga-
nisationen. Det utvecklingsprojekt som genomfördes åren �999–200� visade att det 
behövs hjälpinsatser av nytt slag. De frivilligaktiviteter Finlands Röda Kors erbjuder 
har en viktig roll med tanke på de äldres välbefinnande och i att trygga utbudet av fri-
villigtjänster.

Seniorverksamhetens policy riktar sig till hela organisationen. Den styr äldreomsorgen 
och dess utveckling på alla nivåer inom FRK.

POLICY FÖR FRKs SENIORVERKSAMHET
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Vårt samhälle kommer till följd av den stigande medelåldern att stå inför betydande 
förändringar. 

De äldre är allt högre utbildade, mer krävande och aktivare medlemmar i ett allt mer 
tekniskt samhälle. De har hälsan och funktionsförmågan kvar längre än tidigare. 
Största delen bor hemma, lever ett självständigt liv och behöver utomstående hjälp 
eller tjänster bara sporadiskt eller i ringa grad utöver den vanliga närservicen. De 
äldsta och sjukaste åldringar som är i behov av vård i stor utsträckning finns på an-
stalter och i servicehus.

I takt med att befolkningen åldras ökar antalet ensamboende äldre som till övervä-
gande del är kvinnor. De regionala skillnaderna blir markantare och det leder till att 
de äldre i glesbygderna får klara sig med ett sämre serviceutbud än de äldre i bosätt-
ningscentra. Den största pensionärsgruppen framdeles är de som får arbetspension, 
men en del äldre lever fortfarande på folkpension. Bland de äldre kommer uppdel-
ningen i välbeställda och sämre lottade att synas allt tydligare.  

Den framtida äldrepolitiken bygger på partnerskap av en ny sort, där den offentliga 
sektorn, medborgarrörelsen och privata instanser delar på sin sakkunskap och slår 
ihop sina resurser för att tillförsäkra de äldre en hygglig ålderdom. Kommunerna an-
svarar fortfarande för servicen. Det viktiga är att den offentliga sektorn ger tredje 
sektorn ett större erkännande och tryggar dess verksamhetsförutsättningar.

Finlands Röda Kors vill ge sitt stöd till de åldringar som är allra mest utsatta ge-
nom att effektivera sina frivilligaktiviteter och genom att främja kulturen med inbör-
des hjälp på frivillig basis. I äldreverksamheten betraktas frivilligaktiviteterna som ett 
slags ömsesidighet människor emellan som uttryckligen syftar till att ge ett större ut-
rymme för deltagande och initiativ. Finlands Röda Kors aktiva medborgarverksamhet 
spelar en allt större roll i den förebyggande och livskvalitetshöjande äldreomsorgen. I 
detta arbete har FRK-avdelningarna en central ställning. 

INLEDNING
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MÅLET MED ÄLDREPOLICYN

Med policyn vill Finlands Röda Kors fastställa målen och prioriteringarna för sin verk-
samhet bland äldre. 

Policyn hjälper FRK att

– förtydliga organisationens roll inom äldreomsorgen

– bestämma vilka frivilligtjänster som erbjuds de äldre och prioriteringarna inom 
 dem

– utveckla handlingsmodeller för att i större utsträckning få med aktiva pensio-
 närer i frivilligverksamheten och kunna ta till vara deras sakkunskap och 
 livserfarenhet

– ge frivilliga i olika ålder bättre möjligheter att vara stöd och hjälp för äldre och 
 sjuka

– minimera de problem som orsakas av regional och social ojämlikhet för de äldre.
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DE ÄLDRE OCH FINLANDS RÖDA KORS

Finlands Röda Kors är en humanitär medborgarorganisation som ger alla intresse-
rade tillfälle att delta i aktiviteter och hjälpinsatser alltefter aktörernas behov och 
möjligheter. FRK både respekterar och värdesätter sina äldre medlemmar och frivilli-
ga. Samarbete mellan aktörer och medlemmar i olika ålder hjälper att stärka genera-
tionskedjan och överbroa klyftan mellan olika befolkningsgrupper. 

Varje äldre person har blivit medveten om de faktorer som främjar hans välmåga och 
livskvalitet. Finlands Röda Kors tar i sin verksamhet hänsyn till den äldres livserfaren-
het och levnadshistoria och betonar ett individuellt bemötande.

I FRK är seniorerna aktiva aktörer, en resurs och en källa till livsvisdom och livserfa-
renhet. Seniorernas sakkunskap och mångsidiga erfarenhet kommer till nytta i kam-
rat- och självhjälpsgrupper och i övrig verksamhet i organisationen. Organisations-
verksamheten är samtidigt en tillgång och för många en nödvändig livsstil, ett andhål 
som ger innehåll i vardagen och stärker den gemenskap de äldre uppskattar.

Den äldre kan både vara i behov av hjälp och själv fungera som hjälpare. Den hjälp-
behövande kan också hamna i hjälparens roll. 

Den åldrande befolkningen utgör en mångkulturell befolkningsgrupp med olika kul-
turbehov. I sin frivilligverksamhet respekterar FRK övertygelsen och värderingarna 
hos de människor som kommer från andra kulturer. De äldre är alla jämlika som servi-
cetagare och som resurs i frivilligverksamheten.

FRK uppmärksammar de äldre framför allt i katastrofsituationer. Vid katastrofer ac-
centueras de äldres roll i att föra överlevnadsmodellerna och traditionerna vidare 
som ”kollektivt minne”. Vid sociala brytningar och kriser är de äldre med och delar på 
ansvaret för samhällets överlevnad.
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DE ÄLDRE SOM RESURS I FRIVILLIGVERKSAMHETEN

Att seniorerna mår bra, har hobbyer och är aktiva pensionärer på allt äldre dagar 
öppnar nya möjligheter också för Finlands Röda Kors. 

Att åldras är ett skede i människans liv. Det kan vara en tid av rika erfarenheter och 
nylärande. För att de äldre ska må väl måste de också få sina andliga behov tillfreds-
ställda. Seniorerna är ofta aktiva samhällspåverkare. De aktiva seniorerna vill vara 
delaktiga i den sociala gemenskapen och handla enligt nya metoder. De brukar ock-
så ha både tid och möjligheter att ställa sina resurser och kunskaper till frivilligverk-
samhetens förfogande. 

Nuförtiden är det vanligt att man slutar arbeta före ålderspensionen, men framde-
les kommer pensionsåldern att höjas. I en arbetscentrerad värld kan pensioneringen 
också vara en smärtsam process. Kunskaperna försvinner inte när man går i pension 
och därför finns det säkert äldre som vill göra bruk av dem och vara till stöd i frivillig-
verksamheten.

FRK kommer de pensionerade till mötes med meningsfulla frivilligaktiviteter och tar 
till vara deras yrkesskicklighet och livserfarenhet. FRK söker och utvecklar sådana 
verksamhetsformer som kommande pensionärsgenerationer kan delta i och där de 
har möjligheter att påverka. Vid sidan av frivilligaktiviteter erbjuder FRK de äldre ock-
så hobbyverksamhet. 

I FRKs frivilligverksamhet får de äldre utbildning, stöd, handledning och positiv re-
spons. De kan också erbjudas sådana frivilliguppgifter som är tydligt begränsade i tid 
och volym. 
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DE ÄLDRE SOM SERVICETAGARE

De äldre utgör ingen enhetlig social grupp. Deras behov varierar alltefter ålder, social 
ställning, bostadsområde och bristen på sociala nätverk. 

I behov av särskilt stöd är de ensamboende åldringar som varken får någon officiell el-
ler inofficiell hjälp. Den uppsökande äldreomsorgen, det vill säga att hitta de hjälpbehö-
vande äldre som faller utanför det officiella och inofficiella stödet, fyller en viktig funk-
tion men kräver samtidigt aktivt samarbete med social- och hälsovården och andra 
lokala aktörer.

De regionala skillnaderna i Finland växer kraftigt. I glesbygderna försvagas den kommu-
nala servicen och i större städer kan det vara svårt att hitta de behövande. FRK vill för-
nya avdelningarnas arbete och ge de frivilliga handledning och utbildning så att de lo-
kala behoven blir noggrant beaktade.

FRK är en del av ett mångsidigt omsorgsnätverk som stöder de äldre till självständigt 
handlande. Även om funktionsförmågan är god på äldre dagar blir tjänsterna allt vikti-
gare med åldrandet. 

Det som ofta försämrar de äldres grundtrygghet är känslan av ensamhet, bristen på so-
cialt stöd och rädslan för att bli beroende av andras hjälp. Genom frivilligt stöd kan man 
på ett avgörande sätt hjälpa den äldre att klara sig i vardagen. 

Framför allt uppmärksammas de åldringar som saknar eller har ett skört stödnätverk. 
Målet är att försöka förhindra att det uppstår grupper av äldre som har det dåligt ställt. 
I FRKs avdelningar kan verksamheten med självhjälps- och kamratgrupper stödjas för 
att stärka de äldres möjligheter att komma till rätta på egen hand och deras inbördes 
nätverksbildning. Närståendevårdarna och de äldre som vårdar en anhörig i hemmet 
behöver förutom professionell hjälp också stöd från frivilli-ga och andra människor som 
befinner sig i en likadan situation. 

Att skapa nätverk och samarbeta med yrkesutbildade inom social- och hälsovården ger 
Röda Korset bättre möjligheter att producera frivilligtjänster som komplement till den 
professionella servicen. De frivilliga kan arbeta sida vid sida såväl med FRKs egen soci-
al- och hälsovård som med någon annan motsvarande professionell service och på det 
sättet förbättra de äldres välbefinnande genom att erbjuda dem sin hjälp, sitt stöd och 
sin närvaro.

Den snabba flyttningen till tillväxtcentra avfolkar mindre orter. De aktivaste flyttarna är 
unga människor. Också FRKs lokalavdelningar förlorar frivilliga och det är just de ungas 
andel som minskar inom frivilligverksamheten. Betydelsen av avdelningarnas regionala 
samarbete kommer fram allt tydligare. Ett frivilligsamarbete som går över avdelnings-
gränserna kan i glesbygdsområden vara det enda sättet att nå ut med hjälpen till de 
äldre.
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FRK OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN 

Finlands Röda Kors arbetar för de äldre i samhället. Alla åldringar måste kunna ga-
ranteras förutsättningar för ett värdigt och mänskligt liv. Rikstäckande och kvalitativa 
välfärdstjänster hör till envars rättigheter.

FRK vill medverka till att lokala och regionala strategier läggs upp för åldringar och 
seniorer. Organisationen är aktivt med i nätverks- och andra lokala projekt som syftar 
till att stödja de äldres välmående. 

Organisationen lyfter fram sådana servicebehov som orsakas av utslagning och regio-
nal ojämlikhet. Hela organisationen måste vara djärv nog för att känna igen de äldres 
livssituation och våga ta ställning i frågor som rör deras välfärd och service.

FRK betonar de äldres rätt till ett fullödigt liv. Målet är att stärka en seniorinriktad fri-
villigverksamhet och servicekultur som tillgodoser de äldres behov. 

Möjligheter till samhällspåverkan uppskattas även av seniorerna. Finlands Röda Kors 
erbjuder de äldre en kanal som ger möjlighet att påverka och delta i organisationens 
verksamhet.


