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Små partiers plass i et moderne demokrati
Det kan være vanskelig for småpartier ikke å forholde seg til den ideologiske
høyre/venstreaksen som fortsatt er den dominerende skillelinjen i norsk politisk
debatt. Men Pensjonistpartiet har funnet sin plass i det politiske landskap uten
ideologisk tilknytning til verken venstre eller høyre. De store ideologiske blokkene er
svekket, og det gir de små partiene større mulighet til å fremme sin politikk ved å
komme i en vippeposisjon. Det har vårt parti klart i noen kommuner.
Dessverre kan små partier i verste fall bruke vippeposisjonen til å tvinge gjennom
standpunkter det reelt sett ikke er flertall for og kan dermed trenere nødvendige
reformer; selv om den politiske debatten i utgangspunktet skal handle om saker og
ikke om makt. De små partiene bidrar likevel til mer demokrati, og dermed kan flere i
Norge være med på å påvirke det samfunnet vi lever i. Og det styrker oppslutningen
om demokratiet.
Små partier er primært en sikkerhetsventil for demokratiet. Når store partier ikke
makter å inkludere holdninger og synspunkter til de velgerne som tradisjonelt hører til
i partiet, er det fare for at noen bryter ut og danner et eget parti i håp om å oppnå
større innflytelse på den måten. Det triste med et slikt selektivt demokrati er at så
mange kaster bort stemmen sin på store partier som i praktisk politikk er svært så
like, men som i sin retorikk kan være noe forskjellige.
Det er bakgrunnen til at Pensjonistpartiet ble grunnlagt og det er slik demokratiet
bør fungere. Over det ganske land får vi stadig spørsmål om hvorfor de eldre i
samfunnet skal ha et eget politisk parti. De eldre blir godt ivaretatt i de eksisterende
partier, sies det. Det er en sannhet med store modifikasjoner. Sannheten er at vi er
for gamle til å stå på nominasjonslistene til de andre partiene. Særs iøynefallende er
det å lese nominasjonslistene til stortingsvalget, Tenk for et samfunnssløseri av
livserfaring som her går til spille.
Noen vil kalle Pensjonistpartiet for et nisjeparti. Det samme kan vel i bunn og grunn
gjelde de fleste politiske partier. Som et ansvarlig politisk parti vil Pensjonistpartiet
arbeide for de sakene som står de eldre nært som Helse og omsorg som ofte svikter,
pensjon som gjennom de siste 4 år føles mer og mer urettferdig for de eldre i dag.
Partiet har et fullverdig program og kan gå inn i politiske debatter på mange nivåer.
Hvor er de andre partiene som kan stille på barrikadene og kjempe for de eldre i
samfunnet? Joda, vi hører de visker i krokene når det er valg, men deretter toner
velviljen ut til intet.
Pensjonistpartiet er også levende opptatt av næringslivspolitikk, som er bærebjelken for den velferden som skal fungere for de kommende generasjonene. Det er
derfor oppløftende å se at oljefylket Rogaland har tatt grep etter at arbeidsplassene
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ble borte. Ved å utnytte eksisterende kunnskap i flere nabokommuner har man der
sammen klart å skape et vekstområde for næringslivet.
En stemme til Pensjonistpartiet vil derfor bidra til at vårt parti kan få innflytelse og
bidra med den enorme erfaring og kunnskap som de eldre representerer. Ved at flest
mulige stemmer kan demokratiet fortsatt være grunnmuren i det norske samfunnet.
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