
De flitsende start van 
de grijze roodstaarten 

I 

Op naar plaatselijke, 1 

actieve SP
ouderenplatforms 

Wordt nu de rooie SP met het klimmen der jaren grijs, of gaan we grijs 
Nederland rood maken? Feit is in ieder geval dat een twintigtal 
ouderen in twee bijeenkomsten vorm heeft gegeven aan een 
oudereninitiatief binnen de SP dat - afgaande op het enthousiasme 
van de deelnemers - een grootse toekomst tegemoet gaat. Spanning 
was aanwezig op de tweede bijeenkomst die op 20 januari gehouden 
werd, en doet verslag. 

In razend tempo hakten de SP
ouderen een aantal knopen door 
van zaken waar ze in de eerste 

bijeenkomst langer stil bij had

den gestaan: we gaan ouderen 

consequent aanspreken als 
ouderen en niet als senioren. 
('Dat klinkt te veel naar golf; de 

term ouderen is voor iedereen. ' ) 
We presenteren ons als SP Plat

form Ouderen, en we noemen 

onze krant OuderenNU, om de 

urgentie aan te geven. NU moe

ten zaken in orde gemaakt wor
den. 
Bij dit alles wordt de 'geuzen-

naam' Grijze Roodstaarten- die 
de initiatiefgroep eerder voor 
zichzelf gebruikte - niet hele

maal opgegeven. In de krant zal 
een 'echte' grijze roodstaart te

rugkomen die, zoals een wijze 
papagaai betaamt, raak com
mentaar levert op de wereld om 
hem heen. 

OuderenNu is er in de eerste 
plaats om kennis te maken 

Voor het verkrijgen van bekend
heid is de krant die zeer binnen
kort verschijnt een belangrijk 
middel. Op de bijeenkomst wer
den daarom de verschillende 

verspreidingsmogelijkheden op 
een rijtje gezet: uitdelen in ver

zorgings- en verpleeghuizen, 
aanleunwoningen, serviceflats 

enz. Verder via een op te bou
wen netwerk van ouderen, die 

andere ouderen kennen en hen 
de krant kunnen geven. En ook 

via allerhande clubs van en voor 
ouderen en ouderenorganisa
ties. Bij alles geldt dat het van 
belang is zoveel mogelijk adres

sen van geïnteresseerde ouderen 
te verzamelen, zodat zij recht
streeks aangeschreven kunnen 
worden als dat nodig is, of uit
genodigd voor een eventuele 
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De eerste uitgave van OuderenNU is vooral 
bedoeld als kennismaking. In de krant legt 
Jan Marijnissen uit wat de SP aan ouderen 
kan bieden dat andere partijen niet kunnen, en 
verteltAgnes Kant over haar inzet voor verbete

ringen in de zorg. Verder staan er allerlei we
tenswaardigheden in die aangeven dat dé oude

re niet bestaat, geeft een aantal ouderen uitleg 
over hun keuze voor het SP-Platform en komt 
de campagne Stop de Uitverkoop van de Be
schaving aan bod . Omdat in de bijeenkomst 
bleek dat er onder ouderen nogal wat onduide
lijkheid is over het SP-standpunt over euthana
sie wordt dit nog eens verhelderd in de krant. 

Over de verschijningsdatum van een volgende 
uitgave van de krant zijn nog geen afspraken 
gemaakt. In loop van maart worden eerst alle 
ervaringen met de eerste uitgave en de plaatse
lijke enquêtes op een rij gezet. 
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bijeenkomst. Doel moet zijn om 

langzaamaan ook plaatselijk SP 
Platforms voor ouderen op te 
zetten, waar ervaringen uitge
wisseld worden en activiteiten 

opgezet. ' Dan kunnen we iets 
betekenen voor de mensen, kun
nen we ons manifesteren, de 
straat op.' De suggestie om de 

landelijke krant te koppelen aan 
'Cn plaatselijke enquête werd 
breed ondersteund. Adviezen 
laarbij zijn: vraag naam en 
adres, zodat je de deelnemers la
ter de uitslag kunt sturen, werk 
met niet te veel vragen en pro
beer veel formulieren ingevuld 
te krijgen, bijvoorbeeld door de 
enquête zelf af te nemen in 
plaats van in de bus te doen. In 
de enquête kun je uitstekend in
spelen op de plaatselij ke situatie 
en bijvoorbeeld vragen naar 
problemen op het gebied van 
huisvesting of rond vervoer, als 
je denkt dat die er zijn . 

Afdelingen die aan de slag gaan 
met de enquête en de opbouw 
van een plaatselijk platform, 
wordt aangeraden vooral te wer
ken met het principe 'ouderen 
bezoeken ouderen ' en niet de 

jongste kaders hiermee op pad 
re sturen. Een eerste stap kan 
:zijn de ouderen in het ledenbe
stand aan te schrijven en hen 
varm te maken voor het initia
tief. Elke afdeling za l daarvoor 
<een uitdraai toegestuurd krijgen 
van de leden van 50 jaar en 
ouder waarvan in de ledenadmi
'nistratie de leeftijd is vermeld. 
Dat er wel degelijk belangstel
ling te verwachten valt van de 
leden, blijkt wel uit het voor
beeld van de afdeling Westelijke 
Mijnstreek. Een aankondiging 
in het plaatselijks nieuws bij de 
Tribune leverde direct zes reac
Iies op. 

Contactpersoon op 
partijbureau voor zaken 
die te maken hebben 
met het ouderen
platform is 
Marga van 
Broekho
ven, tele
foon (010) 
243 55 61. 

'Als we oog hebben 
voor de toekomst, 
moeten we ons nadrukkelijk 
bezighouden met ouderen' 

Op de tweede bijeenkomst van de SP-ouderen 
(zie verslag hiernaast) stond de praktische 
invulling centraal. De eerste keer was het 
vooral over de inhoud gegaan. 'Als we oog 
hebben voor de toekomst, moeten we als SP 
niet alleen iets doen met jongeren maar vooral 
ook met ouderen, ' had Jan Marijnissen bij 
wijze van inleiding verteld. 'Met name ouderen 
merken immers hoe het neoliberale beleid van 
Paars in de werkelijkheid uitpakt. Bovendien, 
als een derde van de bevolking in 2025 ouder 
is dan 65 jaar, dan heeft dat enorme gevolgen 

voor de inrichting van de samenleving: voor 
de zorg, de huisvesting, enz. Het is van belang 
voor de SP om adequate standpunten hierover 
in te nemen en om antwoorden te vinden op 
de vraag: hoe kunnen wij ouderen organise
ren?' 

John Kuijpers uit Echt, de grote pleitbezorger 

van het organiseren van de ouderen in de SP, 
lichtte vervolgens toe: 'Voor een goede visie 
op het ouderenbeleid zul je vooral ouderen 
moeten inschakelen: om de problemen en 
wensen te analyseren en vervolgens met 
ideeën en oplossingen te komen. Bijvoorbeeld 
rond de ouderenzorg, het woonbeleid, de mobi· 
liteit en het inkomen. Aandacht voor ouderen 
past bovendien uitstekend binnen de campag
ne Stop de uitverkoop van de beschaving. 
Immers ook en vooral in de ouderenzorg, de 
thuiszorg, de zorg in verpleeg- en verzorgings
tehuizen wordt steeds meer aan de markt 
overgelaten met alle gevolgen voor hen die 
niet beschikken over de middelen om betere 
zorg te kopen en aangewezen zijn op de regu
liere zorg met zijn tekorten en wachtlijsten en 
dergelijke. Herken je een beschaafd land niet 
aan haar zorg voor haar ouderen?' 

Als bedreigingen voor ouderen in de komende tien jaar inventariseerde de verga
dering onder andere de volgende zaken. 

• slechte thuiszorg 
• ontbreken van geschikte huisvesting in de vertrouwde buurt en daardoor 

gedwongen verhuizing naar dure nieuwbouw in de polder 
• lage inkomens voor mensen die de huidige welvaart mede mogelijk hebben 

gemaakt 
• tekorten in zorg en begeleiding, doordat mensen langer leven 
• verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd 
• toename van de eenzaamheid, vooral alleenstaanden verkommeren 
• inperking van de mobiliteit 
• verdwijning van allerlei kortingen voor ouderen; terugkeer van liefdadigheids· 

inzamelingen 
• gebrek aan stervensbegeleiding 
• verdwijning van voorzieningen uit de wijken en dorpen 
• problemen met langer thuis wonen door gebrek aan veiligheid en betaalbaar· 

heid 
• afbraak van de solidariteit 
• vestiging van het imago van 'ouderen als lastpak' : ze leveren niets meer op 

maar kosten juist geld. 

Het platform concludeerde tot slot dat de bedreigingen en mogelijkheden onder 
te brengen zijn in drie clusters, die alledrie de volle aandacht verdienen van de 
SP: inkomen, voorzieningen en immateriële zaken. 
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