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Vores mening om afskaffelse af ”Mimrekortet”
Internationalt bryster vi os i at være et foregangsland i at passe godt på vore ældre
og sørge for, at de har adgang til at leve et fuldt liv på deres egne præmisser. I den
nyligt overståede valgkamp var alle partier fra det yderste venstre til det yderste højre ved at falde over hinanden for at love guld og grønne skov til Danmarks pensionister.
For nyligt kunne man læse at DOT/Movia og Metroselskabet har bebudet at afskaffe
det såkaldte mimrekort, som giver en pæn rabat til pensionister på offentlig transport
via et 3-måneders kort til kr. 595,00. Man kan undre sig over, at der arbejdes målbevidst efter en særlig gruppe af befolkningen, - nemlig pensionisterne. Det kan man da
kalde aldersdiskrimination, der er til at tage og føle på.
For omkring et lille års tid siden gik Movia over til at fjerne ophængte buskøreplaner
ved stoppestederne og i busserne. Man skal downloade en såkaldt app på sin mobiltelefon, for at se hvornår bussen kører. Dette tiltag gik ud over de mange pensionister,
der bl.a. er fritaget for digital post fra kommunen og derfor heller ikke er i besiddelse
af en smartphone, der kan navigere via en app. Vi vil i Ældrerådet gøre opmærksom
på, at det i Hillerød Kommune drejer det sig om over 2000 personer over 65+, som
ikke er digitaliseret og derfor ikke har computer og sikkert heller ikke en smartphone.
I disse miljøbevidste tider skal man ikke tvinge pensionisterne til at tage bilen, hvis de
da overhovedet har adgang til en sådan. Vi skal alle af miljømæssige hensyn helst
benytte den offentlige transport, men hvis prisen stiger til det tredobbelte, vil det for
rigtig mange pensionister betyde, at der ikke penge til det. Vi taler meget om at undgå ensomhed blandt ældre, men ved at afskære dem muligheden for at komme ud
med offentlig transport, vil det blive katastrofalt værre.
Indtil videre er tiltaget trukket tilbage/udsat til juni måned. Vi afventer med spænding
hvad Movia melder ud med. Så nu må vi bede politikerne træde i karakter og gribe
ind.
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