VI reagerer på respektløs og skammelig behandling
av pensjonister.
17. januar 2018 fikk Norge Eldre- og folkehelseminister.
Regjeringen ville satse på de eldre med programmet –
Leve hele livet. De eldre er en viktig ressurs, fikk vi høre.
To år senere 24. januar 2020 kan vi lese: Statsrådspost
som Eldre- og folkehelseminister blir lagt ned.
De eldre var visst ikke så viktige like vel.
Bare 6 dager etter dette varslet Finansminister Sanner
dårligere økonomiske tider for Norge, der han i DN, 30.
januar 2020 indirekte la skylden på de eldre.
Sanner hevdet bl.a. at: Det er alvor – og begrunnet dette
som følger: Forklaringen er enkel: De neste årene blir vi
flere eldre, med det det innebærer av flere pensjonister,
større utgifter til helsetjenester og en mindre andel av
befolkningen i arbeid.
Er dette takken til de eldre, som bygget landet?
VI FOR NORGE er et nytt politisk parti, og VI ønsker å
oppgradere våre pensjonister (oftest omtalt som eldre).
VI mener tiden er inne til å vise respekt og takknemlighet
til alle våre pensjonister. Det er alle disse vi kan takke for
å ha brukt sin tid og omtanke på å bygge opp det Norge,
som alle kan ha glede av i dag.
VI vil ta opp 3 punkter, som VI mener er vitale for Norge:
1. Underreguleringen på 0,75 prosent oppheves fra og
med dette statsbudsjettet, slik at våre pensjonister
får samme kjøpekraft hvert år som resten av folket.

2. Offentlig tannhelse for alle pensjonister innføres, så
våre pensjonister får samme tilbud som flyktninger,
asylsøkere, familiegjenforente og innsatte kriminelle
3. Sikkerheten på Bo- og omsorgssentre bør granskes,
da det har vært en rekke eksempler på uryddige og
ulovlige forhold som trolig kan ha medført tidlig død.
Dette er 3 korte punkter, som VI regner med at «våre»
stortingspolitikere burde kunne enes om å gjennomføre i
forbindelse med forslag til statsbudsjett, som regjeringen
Solberg la frem 7. oktober 2020.
VI håper at Stortingspartiet (med dette menes alle partier
som er representert på stortinget i dag) har reell vilje til å
vise våre pensjonister den respekt VI mener de fortjener.
I motsatt fall, er det vårt håp at VI FOR NORGE i 2021,
får mulighet til å stille som UTFORDRER Stortingspartiet
– så VI får mulighet til å rette opp dette og en lang rekke
andre forhold som har utviklet seg i feil retning for Norge.
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