
Manifest van de Oude Socialisten

Ons bindt de manier waarop wij kijken naar en ons
opstellen in de samenleving. Wij voelen ons vertegen-
woordigd door de Partij van de Arbeid en onderschrijven
het Beginselprogramma van die partij als leidraad voor
ons maatschappelijk en politiek handelen. Dat betekent dat wij hechten aan vrijheid,
solidariteit, gelijkwaardigheid en duurzaamheid, dat wij een eerlijke verdeling van kennis,
inkomen en macht in de samenleving nastreven.

In de afgelopen jaren zijn ouderen dikwijls als probleem gezien in de maatschappij. Ook
binnen de PvdA is deze gedachte post gaan vatten. Er lijkt een spook rond te waren dat
‘vergrijzing’ heet. Dat is een schrikbeeld, waar associaties bij horen als ‘onbetaalbaar’, ‘uit-
gediend’ en ‘onproductief’. Wie doet nog een appel op de werk- en denkkracht van hen, die
het reguliere arbeidsproces hebben verlaten?

De Oude Socialisten zijn van mening dat er geen enkele reden is om ouderen in de
eenentwintigste eeuw zo af te schrijven. Door de gestegen levensverwachting en de sterk
verbeterde gezondheidstoestand in ons land zijn de meeste mensen, wanneer zij met
pensioen gaan, veel vitaler dan hun ouders en grootouders destijds. Velen van hen hebben
dan tijd om aan zichzelf en de wereld om hen heen te besteden. Sterker nog: steeds meer
van hen willen dat ook. Op je 60e of 65e jaar houd je immers niet op ideeën en idealen te
hebben?

Wij zien enkele trendbreuken zich voordoen, die het de moeite waard maken de positie
van ouderen opnieuw te bezien. Om eens wat te noemen: kinderopvang, mantelzorg en
vrijwilligerswerk zijn steeds harder nodig om onze samenleving draaiende te houden. Je
hebt niet veel voorstellingsvermogen nodig om te zien, dat ouderen daar een groeiende rol
in spelen. Met dat inzicht realiseer je je ook dat vele ouderen nog wel meer aan zouden
kunnen, als er een beroep op ze werd gedaan. Ouderen een probleem? Welnee, op allerlei
gebieden zijn ouderen deel van de oplossing en dat kan nog veel meer worden, als de
samenleving dat wil.

Niet alleen zijn wij voornemens om ons in te zetten voor het oplossen van deze en
andere maatschappelijke problemen. De Oude Socialisten beseffen ook, dat (groepen van)
ouderen belangen hebben die het waard zijn of waarvan het nodig is, die met enige kracht
in de politiek naar voren te brengen. Het ouderenbeleid van Rijk, provincie en gemeente
komt niet uit de lucht vallen; daar moet je wat aan doen. Sommige dingen zijn niet gere-
geld, andere zijn onder de maat, weer andere zouden veel beter anders kunnen worden
gedaan. Actueel is er bezorgdheid om onze pensioenen, maar ook het wonen, de mobiliteit
en de zorg vragen steeds weer aandacht. Wij zullen niet schromen om in de partij en
daarbuiten aan de bel te trekken en met voorstellen te komen, om dergelijke situaties aan
te pakken.

Wie zijn Oude Socialisten? Wij aarzelen om een leeftijd aan te geven, maar we gaan
ervan uit dat leden van de PvdA en andere sociaal-democraten zich aangesproken voelen
vanaf hun 60e levensjaar. We hebben door deelname aan het werkproces of op vrijwillige
basis in relevante maatschappelijke functies veel levenservaring opgedaan. We zien geen
reden waarom dat de komende jaren zou moeten ophouden en waarom we geen belang-
rijke maatschappelijke bijdrage zouden kunnen blijven leveren. Wie zich in dat profiel
herkent, roepen wij van harte op zich bij ons, Oude Socialisten, aan te sluiten.
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