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Forbundsleder Kjell Levik
Kjære SVP-ere.
En sommer er snart over og høsten er i anmarsj.
Mange mener vel at sommeren omtrent ikke har
vært her i år, bortsett fra i den siste tiden. Det tror
jeg er tilfelle omtrent over hele landet. Men vi glemmer fort, og det som
kanskje vil sitte igjen hos oss er de varme dagene og de fine kveldene
vi har hatt de siste 14 dagene i august hvor vi kunne sitte ute til mørket
kom uten å fryse. Håper dere alle har hatt fine dager hele sommeren
sett under ett.
Først en litt trist nyhet. Dere har jo blitt holdt underrettet om at vår
vegdirektør Terje Moe Gustavsen har vært sykmeldt siden i fjor høst.
Han lider av en spesiell form av revmatisme. Det var tidligere i sommer
stor optimisme og han selv også var innstilt på at han skulle være
tilbake på jobb i løpet av august/september. Men nå er situasjonen en
annen. Han er på nytt innlagt på sykehus og på hjemmesiden til
Statens vegvesen står det at han er sykmeldt på ubestemt tid. Vi
ønsker han riktig god bedring og alt godt.
Ja, sommeren er snart over og nå begynner alvoret. Med alvoret nå i
første omgang, tenker jeg på valget som står for døren. Over hele
landet skal det være kommunevalg og fylkestingsvalg. På store steder
slik som i Oslo, er det to dagers valg 13. og 14. september. I tillegg er
det jo forhåndsvalg i 5 uker før det egentlige valget skal finne sted. I
Oslo er det forhåndsvalg i alle de 15 bydelene. Mange steder er det
satt opp brakker på sentrale steder hvor folk kan komme og stemme.
Totalt er det i Oslo ca. 26 stemmelokaler under forhåndsvalget. Dette
er et stort apparat i og med at stemmelokalene er åpne fra kl. 10.00 til
19.00 hver dag. Og det må koste ganske mye å drive dette systemet.
Men det gledelige i dette er at stemmelokalene stort sett er bemannet
med pensjonister. Det er stor interesse om å bli tatt ut til å bemanne
stemmelokalene, og de som har hatt denne jobben før, blir stort sett
plukket ut også i år. Jeg vet ikke om det er satt noen øvre
aldersgrense, men mitt inntrykk er at de fleste stemmelokalene er
bemannet med dyktige og erfarne pensjonister sammen med yngre
folk, også en del studenter.
Det er et faktum at mange mener at jo eldre en blir, dess mindre
skikket blir en til å ha en ledende stilling. Norsk Seniorpolitisk
Barometer har vist at arbeidslivets ledere regner en person som er 53
år som en eldre person. Ved denne alderen antar en at yteevnen er
svekket. Det fører til at kvalifiserte søkere blir oversett, utelukkende
fordi en har passert den magiske grensen 53 år. I det offentlige har en
kanskje ikke i like høy grad sett på dette med alder som et problem,
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men også der begynner dette å snu. En vil satse på ungdommen og det er jo
vel og bra at de unge får prøvd seg. Men seniorene besitter en unik
kompetanse som de unge ikke har foreløpig i særlig stor grad. Du kan også
kalle den praktisk visdom. Det er det som skal til for å forstå en situasjon og
ha et klart blikk for hva som kreves av handling. Men nå er jo aldersgrensen
økt til 72 år i arbeidsmiljøloven (ikke i tjenestemannsloven), og erfaringen med
rekruttering av valgmedarbeidere i Oslo som jeg omtalte ovenfor, gir kanskje
rom for å være litt optimistisk med hensyn til framtiden for oss eldre. At vi kan
ha et godt liv og være etterspurt selv om vi ikke er helt unge lenger.
Valgkampen er jo i gang som sikkert alle har fått med seg. På TV hver kveld
er det innslag om dette og avisene har daglig reportasjer og intervjuer. Jeg har
forsøkt å lese programmene til de forskjellige partiene, høre på diskusjoner og
sette meg inn i de viktigste sakene og spesielt saker som berører oss
pensjonister. Men det er ikke så enkelt når det er kommune- og fylkestingsvalg. Da er det ofte lokale saker som er oppe og sammenligninger på
landsbasis er ikke så enkel mellom de forskjellige partiene. Mye av det som
har preget debattene og også overskrifter mediene i det siste, er flyktningproblemet og oljekrisen. Og det har vel egentlig ikke så mye med oss
pensjonister å gjøre. Men egentlig har den det i høyeste grad. Jo flere
flyktninger vi tar imot og jo lavere oljeprisen blir, jo mindre midler blir
tilgjengelig til å ta vare på de eldre i samfunnet. Og vi eldre blir bare flere og
flere fordi levealderen øker sterkt. Sjansen for at et av våre oldebarn vil bli 100
år er ganske stor. Jeg skal ikke kaste meg inn i diskusjonen om flyktningekatastrofen, den er forferdelig, og det er mange grufulle skildringer av hva de
må gjennom. Det er full forståelse for at mennesker flykter fra krig og
forfølgelse. Og det ser heller ikke ut til å stoppe opp, det kommer bare flere og
flere.
Jeg har forståelse for at vi må ta imot folk som rømmer fra krig og forfølgelse.
Men jeg vil bare påpeke de konsekvensene som vil kunne ramme blant annet
oss eldre med hensyn til midler til en god og trygg alderdom. Og dette sier jeg
selv om vi er et av verdens rikeste land som det stadig hevdes. Jeg har
snakket med en god del eldre mennesker om dette. Mange er bekymret for
fremtiden ikke bare for seg selv, men også for sine etterkommere. Og i
valgkampen har jo dette vært et sentralt tema. Det krever mye av kommunene
som får flyktningene for at de skal bli godt integrert og bli en ressurs som
bidrar positivt økonomisk, slik det noen kommuner har klart. Dette forutsetter
også at de som bor der, slik som naboer og frivillige hjelpere stiller opp.
Kanskje du kan bidra?
Noe av det som jeg synes er interessant i forbindelse med dette valget er
hvordan vår gruppe er representert på valglister. Vi pensjonister er en gruppe
på ca. 750 000 mennesker og hadde vi valgt å opptre samlet, ville vi kunne
hatt en stor påvirkningskraft. Det er jo et parti som heter Pensjonistpartiet. Jeg
tror ikke de stiller lister overalt, og hadde de gjort det tror jeg heller ikke de
ville fått så mange stemmer. De fleste av oss stemmer på det partiet som vi
har stemt på tidligere. Vi er vanemennesker.
I Oslo har vi ikke Fylkestingsvalg, men i tillegg til Kommunevalg har vi
Bydelsvalg. Det vil si at hver bydel velger et bydelsutvalg. Det er som tidligere
nevnt 15 bydeler i Oslo. Det som har vært en interessant diskusjon også
utover i landet på kommunelister og på fylkestingslister, er om representanter
fra vår gruppe har fått plass på listene. Jeg har selvsagt ikke noen
landsoversikt for dette, men har forsøkt å se på de listene som er her i Oslo.
I Oslo er det 17 partier som stiller lister ved valget. Det er nok ikke alle disse
partiene som har håp om å bli representert i kommunestyret eller i
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bydelsutvalgene. I det store og hele er ikke vår gruppe særlig representert på
noen av listene, men nesten alle har noen eldre med. I gjennomsnitt er det på
listene 4 til 5 representanter som kan sies å være eldre, dvs. 68+. Og de fleste av
disse står enten langt nede eller helt nederst på listen. Som et eksempel er
Thorvald Stoltenberg plassert på sisteplass som nr. 65 på Arbeiderpartiets liste.
Stoltenberg er 84 år.
Men det er et unntak. På listen til Fremskrittspartiet for å bli valgt inn i
Bydelsutvalget for Frogner Bydel hvor det bor 54.600 mennesker, toppes listen
av Hans Høegh Henriksen. Han fyller 90 år senere i år! Jeg regner med at det er
garantert at han kommer inn i Bydelsutvalget for Frogner.
Pensjonistforbundet har nå lansert en kampanje som de kaller
«Slengpåengamling». Jeg reagerer litt på ordbruken som Pensjonistforbundet
har brukt. Det virker litt nedverdigende av vår gruppe, men det er kanskje ment
selvironisk. Poenget er imidlertid viktig. Problemet er som jeg har nevnt at listene
ikke gjenspeiler sammensetningen av befolkningen fordi vår gruppe er
underrepresentert. Men listene kan rettes. Ved siste valg for 4 år siden kom en
fjerdedel av kandidatene inn på grunn av rettelser av listene hvor det ble gitt
personstemme til en eller flere av kandidatene. Våre nye landsmenn skal være
mye flinkere enn oss andre til å rette på listene hvor de setter kryss ved den eller
de kandidatene de ønsker skal foretrekkes.
Derfor er min anbefaling til oss alle. Rett på listene og prioriter opp de eldre som
finnes på listen, og få dermed økt gjennomsnittsalderen og representativiteten i
kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg. Og husk ved aktiv bruk av retting
kan vi få våre representanter inn. Hvis flere gikk sammen om rettelser ville det ha
stor effekt. Det skal ikke så mye til for å lykkes. Husk at de aller fleste foretar
ingen rettelser.
Ha et godt valg.
Kjell Levik
HØSTENS MØTER I SVP ER FORELØPIG SLIK :

Au-møte nr. 5: 8/9-2015
Styremøte nr 3: 1/10-2015
Au-møte nr 6: 27/10-2015
Styremøte nr 4:26/11-2015
BRUK AV WEB-SIDENE

Vegpensjonistene.no

Hvis det er noe foreningene ønsker at vi skal legge ut på WEB-sidene for din
forening er det bare å komme med stoffet så skal vi søke å etterkomme det etter
beste evne.
Kanskje har du noen nyheter som kan komme på førstesiden også ??
DET NYE VEGSELSKAPET
Det er ikke mye vi vet om dette nå, annet enn at det skal lokaliseres til
Kristiansandregionen, og at de har begynt å annonsere etter sentrale
medarbeidere.
Det var alt for denne gangen
Redaktør Erik Norstrøm

