NY BOK!

Boken är tänkt att visa vad ålderism är,
att den har många olika ansikten, att den
förekommer runt omkring oss och att den
drabbar många äldre. De områden som
skildras i boken är sådana där litteraturen
rapporterar att ålderism kan finnas.
Boken i sig gör inte att ålderismen
minskar eller försvinner. Men om många
blir medvetna om dess existens och
vill motarbeta den så kanske den så
småningom nöts ner.

Detta hade inte hänt mig
om jag varit yngre
En bok om ålderism – äldrediskriminering
av J. Lars G. Nilsson
Ålderism kan vara ett ovant begrepp. Det sammanfattar de djupa
strukturer som gör det naturligt att oreflekterat nedvärdera äldre
och hindra deras delaktighet i samhället.
Äldre är som människor är mest, men de har levt längre, de har mer
erfarenhet och bättre överblick. De är kanske klokare och pålitligare
men också långsammare och svagare än yngre. Om yngre och
medelålders får leva ett helt liv så blir de också gamla. Det är deras
framtid som boken handlar om.
Boken berättar om ålderism eller äldrediskriminering, var den finns,
hur den känns igen och hur den kan bekämpas. Ett tydligt exempel är
problemen kring äldres läkemedelsbehandling, som delvis beror på
bristande engagemang för de äldres situation, dvs. ålderism.
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Det finns verktyg för att bekämpa ålderismen. Diskrimineringslagen
är på plats, ålderistiska samhällsstrukturer är kända och de kan
förändras. Medvetenhet är en förutsättning för förändring.
Boken vänder sig till alla som vill motverka ålderismen.
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Innehållsförteckning
Förord
Fler äldre – välfärdssamhällets viktigaste landvinning
Sveriges befolkning; livslängd och hälsa; äldres situation förr i tiden; ålderdomen; äldrebomben eller välfärdssamhällets
viktigaste landvinning

Bilder av äldre
Ålderstrappan; tredje och fjärde åldern; bilder av äldre i skönlitteraturen; äldre värderas med mellanåldern
som norm; äldres bilder av sig själva; ålderistiska påståenden om äldre

Ålderism – nedvärdering av äldre
Ålderism, ett obekant ord; äldrediskriminering; skrämsel- och glansbilder; psykologiskt eller socialt fenomen; bli aldrig ett offer

Berättelser från de som drabbats av ålderism
Ålderism mitt ibland oss
Bemötande; ålderismen blir tydlig vid specifika händelser; konventioner eller social kontroll; äldre som konsumenter; närande –
tärande; ålderism i språket

Ålderism i sjukvården
Gerontologi och geriatrik; åldersgränser i vården; äldre med flera kroniska sjukdomar

Ålderism vid äldres läkemedelsbehandling
För mycket, för lite och olämpliga läkemedel; äldres läkemedelsbehandling som ett mått på vårdkvaliteten; äldre kan själva
förbättra sin läkemedelsbehandling; ålderism i flera led i behandlingskedjan

Ålderism i samhällets institutioner
Värdegrund, lag mot åldersdiskriminering, ålderism i sociallagstiftningen, ålderism vid finansiella tjänster, äldres ekonomi; makt,
politik och påverkan

Ålderism i arbetslivet och vid pensioneringen
Ålderism är det viktigaste hindret för äldre som vill arbeta; äldre med outnyttjad kompetens är en arbetskraftsreserv; negativa
attityder och osakliga argument; ålderism vid pensioneringen; attityderna till äldre arbetskraft förändras; många vill fortsätta
arbeta, andra sluta tidigt; arbetsformer för den som vill fortsätta jobba

Ålderismen i media
Vi kan motarbeta ålderismen
Lästips, litteraturlista

