
                                                                                                                      

 

Moderata seniorer 
 
Ordförandens eftervalsbrev 
 
 
Årets valresultat var onekligen en besvikelse. Men det är faktiskt ytterligt 
sällsynt att ett regeringsparti väljs om tre gånger i rad i en västerländsk 
demokrati. Under åtta år har man redan hunnit genomföra nästan alla de 
åtgärder man utlovade inför tillträdet. Och de nya idéer och projekt man 
successivt tar fram – de genomför man i stället för att spara dem till 
vallöften. Landet mår ju mycket bättre på det sättet. Men då blir man lätt 
litet tomhänt i sin tredje valrörelse. 
 
Den bistra sanningen är att väljarna sällan lägger sin röst på något parti för 
det som partiet redan har gjort – utan enbart för det man lovar att göra 
framöver. Alla regeringspartier har fått lära sig den läxan. Per Schlingmanns 
tes ”stå aldrig still” är därför grundläggande. Man måste hela tiden ha en 
levande intern debatt och en kontinuerlig politikutveckling. Ett liberalt parti 
måste vara tydligt med vad man vill, och vart man vill, med sin politik. Och 
en modern valrörelse kräver många personliga samtal från medlemmar som 
har något att säga. 
 
Min bestämda uppfattning är att Sverige aldrig har haft en bättre regering än 
den nu avgående – och den åsikten bekräftas ivrigt av mina kolleger i den 
Europeiska seniorunionen. Fredrik Reinfeldt som den lysande strategen, Carl 
Bildt som Europas främste utrikesminister och Anders Borg som lotsat oss 
oskadda genom en av samtidens svåraste ekonomiska kriser. Det är unika 
bedrifter. Att både Fredrik och Anders beslutar sig för att lämna politiken blir 
en svår förlust för vårt land. 
 
Under min tid i politiken har andelen kroppsarbetare i arbetskraften minskat 
från 60 till 20 procent. Detta har skapat en mycket stor medelklass, med 
ursprung från både den politiska höger- och vänsterkanten. Det är inom 
denna medelklass som både liberaler och socialdemokrater nu försöker vinna 



                                                                                                                      

 

sympatisörer.  Men då blir samtidigt de politiska flankerna öppna för olika 
lycksökare. 
 
Idag pågår det blodigt krig i Europa. Och Putins Ryssland är inte avlägset 
härifrån. Det skrämmer mig att vi riskerar att få en regering med ledamöter 
som vill avskaffa försvaret, vägrar Nato-ansökan och vill få Sverige att lämna 
EU. Vår frihet och säkerhet - det som är allra väsentligast - har i debatten 
skymts av en mängd detaljfrågor. 
 
Valresultatet lägger nu en kall hand över en rad angelägna reformer. 
Sjukvården hade behövt slippa alla olika reglementen i våra 21 landsting, 
och patienterna behöver själva få välja sin ansvarige läkare. Svensk 
byråkrati, som ställer orimliga krav på dokumentation, hindrar våra läkare att 
lägga mer än 40 % av arbetstiden på patientarbete. I England får patienterna 
67 %! Och efter de usla skolresultaten i Pisastudien behöver rimligen det 
kommunala huvudmannaskapet ifrågasättas.   
 
Och vi har som seniorförbund uppgiften att särskilt bevaka äldrefrågorna. 
Livslängden ökar med tre veckor om året – de som föddes år 2. 000 
beräknas bli 100 år gamla. Men sjukligheten bland de äldre ökar inte 
mycket, den kommer bara senare i livet. 
 
Nästan en tredjedel av den svenska väljarkåren, och nästan hälften av 
partiets medlemmar är numera seniorer. Hela ”fyrtiotalistgenerationen” är idag 
pensionärer. De är många, välutbildade, framgångsrika, erfarna, friska, talföra, 
skrivkunniga och vana att få gehör för sina åsikter. De har i alla år satt sin 
prägel på vårt samhälle. Och seniorernas erfarenheter är väsentliga tillgångar, 
som behövs i alla politiska församlingar! 
 
Vi seniorer måste inom partiet få samma ställning som kvinnor och 
ungdomar, och även en lika stor andel av resurserna. Och vi behöver få ett 
större inflytande på partiets äldre-politik. ”Pomperipossa”-kampanjen häromåret 
– där själva seniorsymbolen var just ”häxan”- den glöms inte så lätt. Eller 
äldre-programmet ”Med ålderns rätt” som partistyrelsen begärde och fick från 



                                                                                                                      

 

våra främsta och helt eniga äldrepolitiker, men sedan lade i papperskorgen. 
Inte ens vårt krav på valfrihet i hemtjänsten kunde godtas utan en hetsig 
partistämmostrid! Att bedriva en pensionärskampanj utan att ha tillgång till ett 
äldre-program kändes riktigt avigt. Det finns alla skäl att lyssna bättre på oss 
nästa gång. 
 
Men det är inte lönt att gråta över spilld mjölk. Ingen vet idag om Löfvén 
kan hålla ihop alla disparata vänsterpartier i en fungerande regering under 
fyra år. Och hans eget parti har ju krympt rejält sedan glansdagarna på 
Erlanders tid. Vi kan ha ett nyval inom ett år. 
 
Och med alla fyrtiotalisterna som pensionärer blir våra frågor alltmera 
avgörande.  Boendefrågorna blir högaktuella. Kvarboendeprincipen bör vara 
en möjlighet – men får inte bli en skyldighet. Det skapar minst fem problem: 
a. ensamhet, otrygghet, depression och ökad självmordsbenägenhet, b. en 
helt ny brottslighet riktad mot ensamboende äldre, c. stagnation på 
bostadsmarknaden, d. usla arbetsförhållanden för hemtjänstpersonalen, och e. 
utslitna anhöriga - bristerna i äldreomsorgen har tvingat 140. 000 
medelålders kvinnor att gå ned i arbetstid eller gå i pension i förtid, för att 
hjälpa äldre släktingar - ett stort steg som leder till sämre inkomst och 
pension. 
 
Under de senaste åren har 30. 000 platser i äldreboenden lagts ned. 
Fyrtiotalisterna är samtidigt 25 % flera än tidigare generationer. De kommer 
att behöva många äldreboenden inom en inte alltför avlägsen framtid. Vad 
som finns idag kommer inte att räcka. Vi måste planera redan nu. Vi 
behöver äldreboenden som är stora nog att ha personal dygnet runt, 
restaurang, sjukvårdsmottagning, serviceutbud och sociala aktiviteter. De små 
dyra bostadsrätter för äldre utan service, som mest byggs idag, är inte 
någon adekvat lösning. 
 
Det närmaste året kommer därför att kräva mycket arbete av oss både på 
det politiska och organisatoriska planet - såväl lokalt som centralt. Väl 



                                                                                                                      

 

hanterad kan en riktigt bra äldre-politik bli det som befriar oss från Löfvén 
och alla hans vänsterkamrater.  
 
De flesta demokratier har två stora partier, som växlar vid makten. I 
mellanperioderna slickar man såren, nyrekryterar, arbetar med ideologi och 
ledarskap och förnyar budskapen, för att vid nästa val med fräscha tag 
kunna leda landet framåt.  
 
Den 20 november hoppas jag att vi träffas på vår traditionella temadag i 
riksdagens förstakammarsal. Riktigt hjärtligt välkomna! 
 
 
Bertil Persson 
  


