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11. november 2022 • MBC 

Kære partileder 
 
Mens regeringsforhandlingerne pågår i disse dage, er der stor bekymring i mange ældres 
hjem. 
 
Mange folkepensionister er dybt bekymrede for deres økonomiske situation. Behovet for 
hjælp – især til dem med lav indkomst - er akut, når inflationen igen har sat rekord.  
 
Samtidig er det direkte urovækkende, at der i regeringsforhandlingerne, så vidt man kan 
forstå fra medierne, åbenbart slet ikke tales om de massive behov for forbedringer, der er i 
ældreplejen.  
  
Problemerne i ældreplejen bliver jeg dagligt bekræftet i fra de talrige henvendelser, Ældre 
Sagen får fra bekymrede pårørende, der oplever uværdige forhold. Forhold som netop er 
blevet påvist i TV2’s dokumentar om plejehjem. Der var også stort politisk røre, da en 
lignende dokumentar blev sendt for snart 2½ år siden, men vi må konstatere, at der stadig 
mangler konkret politisk handling. Det er et alvorligt svigt af vores velfærdsmodel, og det 
svækker afgørende tilliden til generationskontrakten.  
  
Ældre Sagen  og vores 936.803 medlemmer kan ikke leve med, at en kommende regering 
og Folketing ikke får håndteret disse udfordringer i den kommende regeringsperiode.  
  
Både under partilederdebatten i Ældre Sagens lokaler og i selve valgkampen hørte vi du og 
dit parti adressere flere af de skitserede problemstillinger på ældreområdet. Dem har vi 
noteret med glæde, og vi ser frem til at se dem blive udfoldet. 
 
Hvilke konkrete indsatser, der vil have den største effekt, og hvilke muligheder vi ser dansk 
økonomi tilbyde, vil jeg meget gerne drøfte med dig hurtigst muligt. Derfor denne 
invitation til et snarligt møde, som jeg ser frem til at modtage din tilbagemelding på. 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Bjarne Hastrup  
Adm. direktør 
 


