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Hvorfor stemme Pensjonistpartiet?
Ole Kr. Fiksdal / leder Pensjonistpartiet i Akershus
Pensjonistpartiet har gjennom program og praksis vis at vi kjemper for demokratiske mål og
prinsipper, og i formålsparagrafen har vi nedfelt følgende:

IDÉGRUNNLAG
Partiet som organisasjon og dets enkelte medlemmer, bygger sitt politiske arbeid
på norsk kulturarv, på grunnlovens og rettsstatens idégrunnlag og på en styrking av
folkestyret.
………….

Pensjonistpartiets verdier og ideologier
Eksisterende stortingspartier har plassert seg på en ideologisk akse fra blått til rødt med litt grønt og
gult på midten. Helt ut på begge sider finner vi de litt mer ytterliggående sosialistiske og konservative
forkjemperne.
Pensjonistpartiet ønsker ikke å bli plassert på denne aksen.
I tråd med den ideologien og de verdiene landsmøtet 2017 har vedtatt, er det mer naturlig å tenke
PP plassert på en verdiakse løsrevet fra konvensjonelle, ideologiske betraktninger. Her kan vi til en
hver tid gripe fatt i saker som reises fra den ene til den andre siden av ideologiaksen uten å måtte
bekjenne oss til én bestemt ideologi. For oss vil ansvar, respekt og redelighet være overordnet
sosialistisk/konservativ tilhørighet.

Jeg mener at skille av ideologi og verdier er ett av de første stegene på veien mot et politisk system
som kan vekke tillit og respekt blant borgerne og inspirere flere til å bli velgere. De fleste partiene pr.
i dag sauser sammen verdier og ideologi til en suppe som er mer egnet til å skremme enn å tiltrekke.
Lav valgdeltakelse er en av indikasjonene på dette skjer.
Pensjonistpartiets har, som sagt, definert klare verdier som vi er forpliktet på i alle saker, verdier som
vi klart skiller fra den ideologiske aksen. Dernest har vi tatt tak i de sakene som vi mener de øvrige
politiske partiene har glemt å gjøre noe med, samt de sakene vi ville gjort på en annen måte. Det
gjelder uavkortet om sakene til vanlig forbindes med den mørkerøde eller den mørkeblå siden av
Leder PP-Akershus
Tlf. 479 10 758
HS: www.pp-akershus.info
E-post: leder@akershuspensjonistparti.no

1

Pensjonistpartiet i Akershus
den politiske ideologiskalaen, eller ligger et sted midt mellom. Det er saken og verdien som teller,
ikke ideologien.
Jeg mener at Pensjonistpartiet ved å legge seg på verdilinja, har kvittet seg med stemplet hjelperytter
for andre parti(er) og framstår med egne valg og egen identitet.
Det gir oss muligheten til å arbeide for «de svakere gruppers situasjon» uten å være nødt til å
bekjenne en sosialistisk eller en konservativ tilbøyelighet. Vi kan være saksorienterte og ta
beslutninger ut fra det vi mener er rett eller galt. Kanskje kunne vi begynne å markedsføre oss med
salig Ibsens ord i «En folkefiende», der doktor Stockmann sier

«Hvem fanden bryr seg om enten det er farligt eller ikke! Det, jeg gjør, det gjør
jeg i sandhetens navn og for min samvittigheds skyld.»
Jeg tror dette vil gagne partiet både på kort og på lang sikt og gi muligheter for å kunne gjennomføre
mål og hovedpunkter i vårt program.

MÅL
Pensjonistpartiet har som formål å samle kvinner og menn om et politisk arbeid for å skape et
samfunn som er bedre å leve i for alle. Partiet vil arbeide for både de eldre og de yngre grupper i
vårt samfunn, med særlig vekt på de svakere gruppers situasjon.
Pensjonistpartiet tar med andre ord mål av seg til å kjempe for og gi framtidshåp og livsglede
for svake grupper:
•
•
•
•
•
•
•
•

Barn, unge og familier som lever under fattigdomsgrensa
Barn og unge som blir offer for vold og overgrep i hjem og på skole
Ofre i et Nav-system preget av utilstrekkelig kompetanse eller tid
Bedre kårene for funksjonshemmede og gi hjelp til de som ikke får innfridd sine rettigheter
etter lov og regelverk
Rusavhengige som ikke får hjelp fra det offentlige helsevesenet
Pensjonistpartiet vil arbeide for at uføre og unge uføre får en øket inntektsutvikling.
Eldre og pleietrengende i eget hjem som ikke får god nok oppfølging
900 000 pensjonister som ranes for pensjon og en verdig alderdom

Pensjonistpartiet lover å være de svakere gruppenes talsperson når
de store partiene svikter.
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