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Folk flest og folk utenfor
Frp erobret i sin tid slagordet «partiet for folk flest». Men nå til dags står ministrene i kø
og garanterer «folk flest» trygge gater og nærmiljøer, kortere sykehuskøer pakke for
pakke samt et menneskevennlig og effektivt Nav. Men hvem er så disse «folk flest» som
har det så bra og som takler hverdagen uten problem? Og hvem er de andre?
Sett fra mitt politiske ståsted er det imidlertid ikke så viktig å vite hvem disse «folk flest» er.
Kvaliteten på samfunnet bør ikke først og fremst måles etter hvem som har det bra! Den beste
indikatoren på om vi har et troverdig styresett og en verdig velferd, finner vi i måten vi behandler
våre svakeste på. Alle de som ikke mestrer hverdagen, fra de aller yngste til de eldste eldre.
Og alle de som ikke når fram i systemene når ulykker og uhell rammer. De som ikke er «folk
flest» og har det godt. De som er «folk utenfor».
Jeg har en venn som ble rammet av hjerneslag en sommerdag for et par år siden. På grunn
av sommerstengte sykehus og rehabiliteringstilbud samt sykehjem uten kvalifisert personale,
fikk han ikke den øyeblikkshjelpen som kunne gitt en verdig og trygg fremtid. Han sa aldri ett
eneste ord mer.
Han ble «folk utenfor»!
Jeg har en venn med et barn med flere syndrom og handicap enn jeg har fingre på en hånd.
Hjelpen var for dyr og vanskelig tilgjengelig. Systemene ville ikke vite av dem. De slet, grånet
og gråt. Ble gamle før tiden.
De ble «folk utenfor»!
Jeg har en venn i rullestol; med vilje til å kreve sin rett til stell og omsorg i hverdagen. Hun sliter
med hjelpetjenestene og Nav. Hun har krevd og blitt oversett og har mistet troen.
Hun er blitt «folk utenfor»!
Jeg har venner på sykehjem der dagsvåte bleier er hovedregelen. Der middagen hentes
langveis fra og ligner suppe, uansett hva retten måtte hete og bestå av. De gleder seg ikke til
måltidene og magres langsomt inn.
De er blitt «folk utenfor» mens eldreministeren bedyrer at «folk flest» skal leve livet lenge
med verdighet og livsglede.
Alt er selvfølgelig ikke helsvart i Velferdsnorge, men det finnes mange og store sprekker i
systemene og forsikringene om at «folk flest» har det bra og at ingen er fattige. Mediene
forteller oss det ved å synliggjøre eksempler hver eneste dag.
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Pensjonistpartiet tar mål av seg til å bli garantist for trygghet og livsglede i hverdagen i de
kommunene vi får representanter i styre og stell etter valget 2019. På alle felt vi slipper til, på
talerstoler og i media, vil vi kompromissløst arbeide for ordninger og systemer som sikrer den
enkeltes trygghet og velferd.
Vi har våkne øyne for alle, men vi er spesielt årvåkne på vegne av «Folk utenfor»!
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