
Tom Rellsve, medlem Oslo SVs eldrepolitiske gruppe 

Innlegg i debatt om valgkampstrategi på Oslo SVs digitale årsmøte 5.mars 2021  

 

Sylvi Listhaug har varsla at Frp vil kjøre fram eldrepolitikk i valgkampen.  

Jeg tenkte at det er bra, for vi ha mye å vise fram.  

Jeg blei riktig nok skeptisk da jeg første gang leste valgkampstrategien. Men ved nærmere 
ettertanke, kom jeg til at hovedbudskapet om ny regjering og at utslipp og forskjeller skal 

ned, kan passe godt sammen med vår eldrepolitikk 

Det med ny regjering er jo selvfølgelig 

Og også den eldre befolkninga er prega av forskjeller. Noen uønska som vi bør fjerne, men 

det er også noen forskjeller i behov og preferanser som politikken vår bør prøve å ivareta, som 

påpekt i forbindelse med beretninga 

Klima er også viktig for eldre. Gamle folk er ikke bare opptatt av tiltak for seg sjøl og en mer 

eldrevennlig by, men i høy grad også trusselen mot framtida til barnebarna. 

Hva så med strategiens prioritering av kjernevelgeren «kvinne under 40 ?» Vel, jeg regner 

med at heller ikke hun er bare opptatt av seg sjøl. Hun har foreldre eller kanskje besteforeldre 

som vil trenge skikkelig eldrepolitikk. Og som pårørende, vil yngre uansett bli involvert i sine 

eldres situasjon. Erfaringsmessig er kvinner bevisst slike utfordringer.   

Dessuten er det i hovedsak kvinner som jobber med eldreomsorgsoppgaver, og som ansatte, 

kjenner de på kroppen problemer med manglende ressurser og utfordrende arbeidsvilkår, med 

behov for hele faste stillinger, godt illustrert i uttalelsen fra kvinnepolitisk gruppe, av Audun i 

dag og i gårsdagens hilsen fra Sykepleierforbundet.  

Og Sykepleieforbundet i tillegg til Fagforbundet er viktige allierte for oss i eldrepolitikken  

Som de andre politiske gruppene, er Eldrepolitisk gruppe beredt på offensive bidrag i 

valgkampen. Også ved å styrke andre medlemmers innsikt om eldrepolitiske problemer og 

løsninger.  

Og er vi heldige, kan kanskje Marian Hussein fronte vår eldrepolitikk i møte med Sylvi 

Listhaug. 

Det hadde vært noe det! 


