
Den 23e mars bjuder FORSA Väst med samarbetspartners in till ett 
samtal med åldrande i fokus, det andra samtalet i serien 
#lokalaperspektiv2022. Sverige beskrivs ofta som en humanitär stormakt 
- ett solidariskt samhälle med en jämlik välfärd. Under coronapandemin 
synliggjordes istället ett skört välfärdssystem med bristande 
äldreomsorg och frågan om vad det innebär att åldras värdigt i Sverige 
har återigen aktualiserats.

Trots att vi lever i ett av världens rikaste länder så avsätts knappa 
resurser till våra trygghetssystem för äldre och omsorgen präglas av en 
politisk kortsiktighet. Samtidigt är åldrandet något som vi alla har 
gemensamt och på ett eller annat sätt har erfarenhet av. De värden och 
den moral som vi tillskriver åldrandet idag är och kommer vara 
angeläget för oss alla i framtiden. 

Genom eventet Omsorg och moral - Om åldrande i ett av världens 
rikaste länder vill vi tillgängliggöra den senaste forskningen och öppna 
upp till samtal mellan forskarvärlden och allmänheten. Äldreforskaren 
Magdalena Elmersjö, representant i regeringens äldreforskarråd och 
forskare vid Södertörns Högskola, kommer presentera den senaste 
forskningen inom området. Därefter följer ett panelsamtal med inbjudna 
profiler från Trollhättan och Vänersborg. Panelens deltagare 
kommer tillsammans reflektera om egna upplevelser, tankar 
och erfarenheter av ämnet. Barbro Gustavsson, präst i Svenska 
Kyrkan-Trollhättan och Rasken Andreasson, känd för sitt arbete 
inom Verdandi, kommer att vara två av kvällens deltagare. 
 
Vi bjuder på fika! Samtalet är öppet för alla och ingen 
anmälan krävs. Läs mer om #lokalaperspektiv2022 på 
FORSA Västs hemsida och Facebook-sida.

FORSA Väst är initiativtagare till 
samtalsserien #lokalaperspektiv2022 som 
arrangeras i samarbete med Högskolan 
Väst, Göteborgs Universitet och Tidskriften 
Socialpolitik och är finansierat av 
Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) 
och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 
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