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Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD
DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk, landsdækkende
konference 9. november 2016 i Vingstedcentret ved Vejle

Er det helt skævt?
En konference med fokus på tilgængelighed og på ulighed blandt
ældre

Der skal være plads og frihed til forskellighed - ældre har forskellige præferencer
og idéer om, hvad der udgør det gode liv for dem. Men det kan betyde, at den
enkelte oplever sig fanget og urimeligt behandlet, fordi vedkommende ikke
oplever, at have de samme muligheder som andre. Det klassiske spørgsmål, om
alle skal behandles lige for at have ens vilkår, er stadig aktuelt. Kritiske røster
mener, at det danske samfund i dag er ved at ’knække over’, og at der går et
stadig mere markant skel i den danske befolkning.
DANSKE ÆLDRERÅD ønsker med konferencen at belyse, hvordan ulige vilkår
har betydning for ældres hverdagsliv og livskvalitet samt sætte fokus på de
skævvridninger i kommuner, som risikerer at ramme ældre borgere, der i
forvejen har det svært.
Hovedoplægsholdere er:
Maria Ventegodt Liisberg, ligebehandlingschef, Institut for
Menneskerettigheder
Bent Greve, professor i samfundsvidenskab, RUC
Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer
På de valgfri seks seminarer kan du bl.a. høre om samarbejde om sundhed og
trivsel, ældreplejen i et historisk perspektiv, om opdelingen i svage og stærke
ældre, forebyggende indsats målrettet ældre i sårbare livssituationer, trafik og
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tilgængelighed samt mulighed for bofællesskab som ældre.
Tid: onsdag d. 9. november 2016
Sted: Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
Konferenceafgift for medlemmer af ældre-/seniorråd: 1.050 kr.
Konferenceafgift pr. person (andre): 1.550 kr.
Timeldingsfrist: mandag d. 24. oktober 2016
Vi opfordrer ældre-/seniorråd til at videresende konferenceprogrammet til
relevante politikere og embedsmænd i kommunen.
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