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Mitt namn är Ebbe Johansen och jag är president för AGE Platform Europe. En europeisk 

sammanslutning med 100 medlemsorganisationer som representerar 40 miljoner äldre. 

Jag tackar för inbjudan och jag ska berätta om hur EU och organisationer i Europa har 

arbetat för att minska äldres ensamhet. Det har skett ett stort arbete under flera år. 

Ett franskt projekt heter Mona Lisa, som har etablerat arbetsgrupper i flera franska städer. De 

har utarbetat ett besöksprogram mot ensamhet. I England har man genomfört en kampanj 

mot ensamhet och man har också utsett en ensamhetsminister. Så det har varit ett starkt 

fokus på det här området. 

I Tyskland är det familjeministern som arbetar med frågor om socialt deltagande. I Danmark 

har det startats en ”Folkrörelse mot ensamhet”. Den blev riktigt populär när kronprinsessan 

Mary kom med och är ordförande för fonden mot ensamhet bland yngre. Hennes fond har 

gjort succé med programmet ”Danmark spiser sammen” (Danmark äter tillsammans). 

I det programmet har Äldresagen i Danmark, inom ramen för EU 17 och EU 45, i alla sina 

avdelningar genomfört aktiviteter för att samla alla äldre. Det har blivit en mycket stor succé. 

På eu-nivå har vi  också varit aktiva med ett program för att minska äldres ensamhet- 

Rosenet. Det har bedrivits under fyra år och lämnade under förra året sin slutrapport. Ett 

stort antal universitet har medverkan med betydelsefull medverkan från Sverige. Flera 

rapporter har publicerats, som går att finna på nätet. 

Och då kommer vi in på att nätet är ett verktyg vi kan använda för att bekämpa ensamhet. 

Det gäller bland annat Facetime, Skype och Youtube och sociala medier. 

I Danmark har vi utbildat 250 000 äldre i att använda IT. Det tror vi mycket på. Tyvärr kan 

inte alla äldre vara med. Under Covid 19 har IT blivit ett viktigt verktyg. 

AGE har arbetar med frågan om transporter. Man måste kunna resa för att ha möjlighet att 

delta i sociala aktiviteter. I Rosenet tittar man också på om man har tillräckliga inkomster för 

att ha råd att delta. 

Det är viktigt att bekämpa verksamheter som leder till isolering. Och här ser vi att det 

förekommit diskriminering av äldre. Både FNs generalsekreterare och EUs kommissionärer 

har uttalat sig mot denna diskriminering. Det är väsentligt att vi inte isolerar äldre. Här är 

Covid 19 en stor utmaning, då vi både ska skydda äldre men också se till att man kan mötas. 

Danmark har etablerat uterum, där man kan mötas. Vi har också diskuterat om anhöriga kan 

ta med äldre ut på promenader. Här blir det testat att man inte diskriminerar äldre. 

Samlat i hela Europa arbetar vi för att säkra trivsel. Samtidigt har vi den situation vi är i och 

måste se till att inte överskrida rättigheter och diskriminera äldre personer. 

Jag vill tacka för ordet och hoppas att ni alla trivs och är aktiva socialt. Det är vägen fram och 

det sätt vi håller oss alla igång. 

  


