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Et hjertesukk fra oss over 60
Folk over 60 år med livserfaring og kunnskap er lite representert i det politiske
arbeidet i fylkene og i kommunene over det ganske land. Gjennomsnittsalderen på
Stortinget er litt over 40 år, og mange er uten både arbeidserfaring og livserfaring.
Et samfunn eller en organisasjon som skal fungere bra, trenger kunnskap og innspill
fra alle aldersgrupper.
Til dette arbeidet trenger Pensjonistpartiet flere engasjerte medlemmer i alle
aldersgrupper. Ved å engasjere deg i vårt politiske arbeid, kan du bidra med å gi
partiet politisk tyngde i våre kommuner og fylker.
Pensjonistpartiet som organisasjon har naturlig nok sterke meninger om hvordan
eldreomsorg bør fungere og hva pensjonsreformen bør omfatte, men vi ønsker også
å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge og sørge for gode tilbud om utdanning
for yrkeslivet. Videre er partiet opptatt av omsorg for funksjonshemmede og eldre
enslige; vi er opptatt av god integrering av de nye landsmenn som bosetter seg i våre
kommuner. Vi er med andre ord opptatt av å bygge et bærekraftig og kreativt
samfunn for hele Norge.
Det norske samfunn bruker i dag ca. 340 milliarder kroner på helsesektoren, noe
som tilsvarer kr. 65 000 kroner pr innbygger. Det utgjør mer enn 10 prosent av det
samlede brutto nasjonalprodukt her i landet. 80 prosent av dette går til offentlig
sektor og 20 prosent til privat helsevesen. Denne fordelingen skal gjelde også i
fremtiden, mener rikspolitikerne.
Pensjonistpartiet har sterke meninger om hvordan man best kan bruke deler av
disse pengene til eldreomsorg og gi 1 million pensjonister en verdig alderdom. Vi
trenger ikke lete utenfor Norden for å finne gode løsninger som inkluderer bruk av
Kunstig Intelligens (AI) som enkelt kan overføres til norske forhold. Helsesektoren
utgjør 80 prosent av markedet for IKT-løsninger.

Vår livserfaring sier oss at vi trenger ikke å finne opp hjulet flere ganger eller betale
mer enn nødvendig. Husk også at pensjonistene har stått på barrikadene med gratis
frivillighetsarbeid for eldre og uføre. I 2016 bidro pensjonistene med gratisarbeid for
25 milliarder kroner til samfunnet uten at det fremkommer i noe regnskap.
Pensjonistpartiet har i lang tid påpekt skjevhetene i den såkalte pensjonsreformen.
Det er patetisk at vi nå – 12 år etter at pensjonsforslaget ble manøvrert gjennom i
Stortinget - må minne høyrøstede stemmer fra venstresiden om at Pensjonistpartiet
har hatt rett i alle de årene vi har snakket om usosial beregningsmetode av vår
fortjente pensjon som har gitt uventede og usosiale utslag de siste 4 årene.
Statsminister Stoltenberg fikk gjennomført dette «bærekraftige» forslaget i 2006.
Det er vi som politisk parti som kan endre på dette!
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