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Man kan sige meget kort, at ar-
bejdet i ældreplejen går ud på 

at bruge sin erfaring med mennesker. 
En disciplin, man som menneske 

kun bliver bedre til dag for dag.
I selvsamme ældrepleje er der ikke 

penge og medarbejdere nok til at va-
retage omsorgen. Det harmonerer 
ikke med vores pensionsalder.

Det er helt sikkert rart for mange 
at gå på pension. Ikke mindst fordi 
den fælles fortælling er, at det er det. 

Alle synes at være enige om, at 
man skal holde fri i den sidste fjer-
dedel af livet. Det er også sådan, med-
arbejderne i ældreplejen planlægger 
livet efter de 65. Men de fremtidspla-
ner må droppes, hvis den sektor, de er 
en del af, skal holdes i live. 

Vi kan ikke bruge så mange penge 
på at udbetale pensioner til raske 
ældre, når vi mangler penge til at 
hjælpe syge ældre. Medarbejdernes 

fagforening, FOA, er ikke umiddel-
bart interesseret i at tilføre ældre-

hænder-slogan er nok mest af alt 
et slogan, for når det kommer til 
snakken om pensionsalder, får man 
serveret en dundertale om, at deres 

før andre.
Arbejdet i ældreplejen er så hårdt, 

at de ansatte lider sig igennem de 
sidste arbejdsår. 

De kan faktisk ikke tåle at blive på 
arbejdsmarkedet, til de nærmer sig 
70 år. For så er de mere døde end le-
vende, når de går på pension. 

Det er helt symptomatisk i FOA 
at italesætte medarbejdere i ældre-
plejen, som var de sydamerikanske 
minearbejdere. FOA stiller ikke sine 
medlemmer over for en anden forstå-
else end den, at de redder livet, når de 
går på pension.

Skal man se det fra fagbevægel-
sens vinkel, så har FOA ret i, at det 
er langtfra alle steder i ældreplejen, 
man har lyst til at blive, til man fyl-
der 70 eller mere. Men det opslidende 
islæt har bare intet at gøre med, hvor 

gammel man er. Arbejdsmiljøet er en 

det. Den nyuddannede sosu-assistent 
vil allerede på sin første arbejdsdag 
opleve, at lyset langsomt slukker om-
kring hende. Derfor skal vi sørge for 
at skabe nogle arbejdspladser i ældre-

plejen, hvor man har lyst til at arbej-
de, om man er 19 eller 74. Det gøres 

års ferie for tidligere medarbejdere.
Vi skal også skabe en forståelse af, 

at det er en grundlæggende del af livet 
at arbejde og ikke en skadelig, tvungen 
foranstaltning. Et arbejde er ikke spild 
af den sidste tid her på jorden, tværti-
mod. Jeg ser gamle mennesker på over 
80, som holdes oppe ved at have dag-
lige arbejdsopgaver, som i ansættel-

sesnorm kan sidestilles med en virk-
somhedspraktik. Og de har demens. Ja, 
jeg sætter det på spidsen, men når vi 
nu mangler penge i det offentlige, og 
når vi har en stigende andel af befolk-
ningen, som har brug for professionel 
omsorg, og når vi nu gerne vil have 
råd til at gøre vores plejesektor mere 
innovativ og dygtig, kunne man måske 
begynde at tage stilling til ikke at lade 
lediggang blive roden til ondt?

Sæt pensionsalderen til 70 år
En lavt sat pensionsalder kunne hed-
de 70 år. Man skal ikke, som FOA går 

som helbredsmæssige tikkende bom-
ber og på den måde ydermere lukke 
ned for deres faglige ambitioner. 

Selvfølgelig vil der altid være per-
soner, som har brug for at gå på pen-
sion tidligere pga. sygdom eller gå 
ned i tid, men dem bliver der netop 
plads til, hvis vi lader dem, som kan, 
arbejde. Vi er en befolkning, som i 

hele til at løbe rundt. Vi skal passe på 
hinanden, og det er kun os alle, som 
kan få det til at lykkes. Så er det da 

helt logisk, at vi begynder at tale om 
glæden ved at deltage i den opgave, i 
stedet for glæden ved at forlade sel-
skabet for kun at varetage snævre og 
egne interesser. De, som er nødt til at 
trække sig tilbage, skal ikke være nødt 
til det, fordi de vil have ferie resten af 
livet, men fordi de har brug for hjælp 
fra dem, som stadig kan arbejde. 

Pension burde egentlig ikke afgø-
res af alder, men af hvor meget man 
kan bidrage med. Ikke kun fordi, det 
vil gavne samfundet og sætte sving 
i udviklingen, men også fordi, det 
er dejligt for alle mennesker uanset 
alder at være en vigtig brik i spillet. 

Her må det være op til ledelserne 
på de forskellige arbejdspladser at 
sørge for, at seniorerne får nogle ar-
bejdsopgaver, som er tilpasset deres 
mange styrker. Vi kunne gøre det mu-
ligt at arbejde hele livet, hvis man kan 
og har lyst til det.

Måske mister man lysten til at ar-
bejde, fordi man ved, der er en slutda-
to. Hvis vi havde nogle arbejdsplad-
ser, som var livsudfoldende i sig selv, 

-
hovedet at tale om pensionsalder.

Kan pensionsalderen forsvares moralsk?
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