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Kronik: FFF - Hvad er det?
Som forhenværende socialminister er Aase Olesen med i en ganske særlig pensionistklub, nemlig Foreningen af
Forhenværende Folketingsmedlemmer, hvor alder ikke er et kriterium for at være med.
Da mine forældre i 1970’erne blev pensionister, var de enige om, at deres
otium i hvert fald ikke skulle bruges i
pensionistforeninger og seniorklubber
eller lignende. De var ikke til ”peddigrør og bankospil”, som de sagde.
I dag er det et andet billede, der tegner sig af ældregrupper.
Velfungerende ældre – ikke mindst
ældre kvinder – fylder landets koncertog teatersale, ældregrupper tager på
højskole og på charterferier og udgør
en væsentlig del af folkeoplysningens
elevgruppe. Mere end halvdelen af alle
pensionister deltager i frivilligt arbejde.
Der er med andre ord ikke meget ”peddigrør” over nutidens ældre, og antallet
af organiserede seniorgrupper, der har
udgangspunkt i medlemmernes tidligere erhverv er voksende.
Der er mange grunde til denne udvikling. For det første har flere og flere
ældre energi og overskud i mange år
efter, at de har forladt arbejdsmarkedet. Mange har lyst til at bevare kontakten til tidligere kolleger på det job,
som optog så stor en del af deres liv, at
mange ikke har haft tid til at vedligeholde netværk via fritidsinteresser og
naboskaber.
En anden vigtig grund til at søge ind i
seniorklubber kan være vort moderne
”smalle” familiemønster med små
søskendeflokke, brudte familier og

mange singler i alle aldersgrupper,
kombineret med en stadig længere levetid. Det kan gøre de sidste årtier i livet ret ensomme, hvis man alene er
henvist til familierelationer.
En særlig seniorklub - som egentlig
ikke er for seniorer, men en forening af
”forhenværende” - er Foreningen af
Forhenværende Folketingsmedlemmer,
FFF. Det er en blanding af yngre MF’ere, der er blevet sat af i utide, eller
som selv gik frivilligt, og mange ældre;
også meget gamle fhv. MF’ere, som har
tilbragt en større eller mindre del af
deres erhvervsaktive liv på tinge. Trods
forskelligheden i udgangspunktet har vi
meget til fælles, meget at debattere og
mange gode fælles erindringer.
Den udbredte opfattelse af politikere
som nogen, der farer i hovedet på hinanden, holder ikke, hverken på Christiansborg eller udenfor. Tværtimod er
Folketinget som arbejdsplads karakteriseret ved et kammeratskab, som
man næppe ser andre steder. Når man
så at sige er valgt til at være professionelt uenige, er det egentligt meget
logisk, at man er gode venner, så snart
mødet er overstået, eller tv’s projektører er slukket. Forståelse og hjælpsomhed på tværs af partiskel er en del
af den hverdag, som ellers kan være
opslidende, når man først er blevet
folkevalgt. Arbejdsituationen er så

krævende, at man ofte underspiller det
over for dem derhjemme, der måske
synes, at nu har de hørt rigeligt om
politik.
Derfor er det også som forhenværende
lidt af et helle at være sammen med
tidligere kolleger, hvor det er fuldt
tilladt at henfalde til kan du huske-sager og ikke mindst genopfriske gamle
drillerier og gode rejseoplevelser på
tværs af parti- og aldersskel. Samtidig
giver FFF os mulighed for at pleje interessen for samfundsforhold, når vi begiver os ud i landet og besøger kommuner og virksomheder, hvor måske en af
vore tidligere kolleger nu er borgmester
eller virksomshedsleder.
FFF’s formål er at værne om demokratiet og at opretholde den personlige
kontakt mellem medlemmerne samt
skabe mulighed for deres fortsatte
samfundsengagement – en målsætning,
som sikkert er dækkende for mange
seniorklubber på andre fagområder.
FFF har eksisteret i mere end 20 år og
har kontakt med sine søsterorganisationer i alle vore nabolande.
I et gerontologisk tidsskrift bør det vel
også nævnes, at foreningens stifter,
Erik Finnemann-Bruun, sad på formandsposten til efter sit fyldte 103. år.
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