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Oss tullete små
Ole Kr. Fiksdal
Leder Pensjonistpartiet i Akershus
Det er ikke vanskelig å være enig i med Ørjasæter i noe av det hun serverer i møte
med Aftenposten i dag. Hennes analyse av hva «virkelige problemer» er og består i,
virker imidlertid svært grunn og tullete, for å si det mildt. I denne sammenhengen
tenker jeg på «småpartienes» betydning og eksistensberettigelse.
Ørjasæter beskriver oss, også vi små som ikke danser rundt sperregrensen en gang, men
kommer inn under begrepet «andre», som populistiske følelsesorganer uten livets rett. De
sakene vi brenner for og som «de store» ikke en gang vil gjøre noe med, er ikke viktige
nok for henne.
Bort med oss som mener annet enn det Solberg, Støre, Jensen og Slagsvold-Vedum valg
etter valg lover, men ikke holder.
Med jevne mellomrom hevdes det at Pensjonistpartiet har tunnelsyn og kun jobber for
pensjonistene. Vel nok har vi ikke vært flinke nok til å markedsføre annet, men for den
meningsbærende Ørjasæter, burde det vært mulig å finne ut at vi har et noe bredere
arbeidsområde enn som så. Det samme gjelder vel flere av de andre «små». At vi i PP
bryr oss om urettferdig fordelingspolitikk, særlig for de svakeste av de svake, har hun ikke
giddet undersøke. At vårt program favner mennesket fra oppvekst til død med særlig vekt
på meningsfylt livsglede og gode levekår i alle livsfaser, er ikke interessant for henne. Vi er
rett og slett bare følelsesladede og populister som bryr oss om de som må kjempe mot
systemene uten å nå fram.
Bort med oss som bryr oss! Er hennes budskap.
Jeg imøteser nå at Aftenposten, som har gitt spalteplass til denne elitesynseren, også gir
henne plass til å utdype synspunktene som nærmest hyller eneveldet. Hun bør som
rikssynser få anledning til si fra om mener at demokratiet kun er for elitepolitikere med høy
IQ.

Ole Kr. Fiksdal
leder Pensjonistpartiet i Akershus

Leder PP-Akershus
Tlf. 479 10 758
HS: www.pp-akershus.info
E-post: leder@akershuspensjonistparti.no

1

