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SENIOREN, WAARDIG EN 
GELIJKWAARDIG 

Beginselprogramma van Senioren 2000 

Op dit moment is ongeveer een kwart van de Neder-
landse bevolking ouder dan vijfenvijftig jaar. In het jaar 
2010 zal dat 28% zijn. Dat is dan bijna één op de drie 
Nederlanders. 
Ondanks deze getallen hebben de senioren in Nederland 
geen deel aan de belangrijke besluitvormingsprocessen, 
zoals in de Sociaal-Economische Raad, bij 
pensioenfondsen  etc,  terwijl door deze instanties 
beslissingen worden genomen die voor senioren van 
groot belang zijn. 

Senioren 2000 is een politieke partij die opkomt voor 
het persoonlijk en maatschappelijk welzijn van alle 
mensen, vooral van senioren, gehandicapten en 
hulpbehoevenden. 

Senioren 2000 wil de invloed van senioren op de 
samenleving versterken. 

Senioren moeten een zelfstandig bestaan kunnen leiden. 
Het feit machteloos te zijn tast de menselijke waardigheid 
en de saamhorigheid in de samenleving aan. 

Senioren 2000 staat voor een veilige samenleving 
waarin plaats is voor vrijheid, gerechtigheid, verdraag-
zaamheid, medemenselijkheid en eerbied voor de 
menselijke waardigheid. 

Respect voor natuur en milieu vloeit uit deze opstelling 
voort. Mensen zijn voor hun ontplooiing op elkaar 
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aangewezen en zij zijn verantwoordelijk voor het bieden 
van een toekomst aan hun kinderen en kleinkinderen. 

Senioren en andere buiten het arbeidsproces vallende 
groepen mogen in de samenleving niet van deze verant-
woordelijkheid uitgesloten worden. 

Senioren 2000 behartigt de belangen van senioren niet 
alleen op basis van het feit dat senioren in een 
achterstandspositie verkeren. Achterstelling van senioren 
kan alleen door middel van politieke machtsvorming 
bestreden worden. 

Senioren 2000 vindt dat de emancipatie van senioren 
uitsluitend te verwezenlijken is in een democratische 
rechtsstaat. Een dergelijke staatsvorm benadrukt de 
gelijkwaardigheid van de burgers. Ondanks verschillen 
van individu, sekse, ras, culturele achtergrond en leeftijd 
dienen alle burgers gelijke kansen en gelijke rechten en 
verplichtingen te hebben. 

Senioren 2000 wil dat senioren en andere buiten het 
arbeidsproces vallende groepen meer richting kunnen 
geven aan besluitvormingsprocessen in Nederland en 
Europa en dat zij maatschappelijke en bestuurlijke 
prestaties kunnen blijven leveren. 

Senioren 2000 manifesteert zich als een partij van 
senioren, die zich actief in de samenleving willen 
manifesteren, die zelfbewust hun emancipatieproces 
vorm geven en die streven naar maatschappelijke 
acceptatie en participatie. Senioren zijn naast 
werknemers en werkgevers een derde maatschappelijke 
partner in de moderne samenleving. Bovendien 
verschaffen zij "onbetaalbare" meerwaarde door hun 
ervaring in dienst te stellen van de samenleving. 
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bieden De Samenleving 
ren. 

De samenleving is in beweging. Liberalisme en 
allende socialisme groeien naar elkaar toe. Het marktdenken 
,erant- heeft een zodanig mondiaal en autonoom karakter, dat 

afzonderlijke staten hierop nauwelijks invloed kunnen 
uitoefenen. De rol van de alles regulerende overheid is 

en niet aan erosie onderhevig. Voor de overheid is de 
n een samenleving daardoor in een zodanige mate minder 
nioren maakbaar geworden, dat de verzorgingsstaat lijkt te 
Drming verdwijnen. 

De rol van politieke partijen zal veranderen en er zal in de 
samenleving een algehele herwaardering van normen 
en waarden plaatsvinden. Dat betekent echter wèl, dat 
de overheid randvoorwaarden moet scheppen zodat het 
hele stelsel van sociale zekerheid aan de eisen van de tijd 
blijft voldoen. 

Senioren 2000 stelt zich tegenover de hang naar 
schaalvergroting. Zij staat voor een nieuwe stroming, die 
beoogt te streven naar menselijke maat en verhoudingen 
bij het vormgeven aan de samenleving. 

Senioren zijn in de huidige samenleving met betrekking 
tot machtsvorming, invloedsuitoefening en be-
sluitvorming praktisch uitgesloten. Macht en invloed 
worden uitgeoefend door organisaties van werkgevers 
en werknemers. Deze belangengroeperingen hebben de 
senioren niet toegelaten tot de maatschappelijke 
instituten van machten hegemonie. 

In het algemeen kunnen de meeste mensen vorm geven 
aan hun eigen bestaan. Werkenden genieten de 
voordelen van de welvaartsstaat.Hun koopkracht wordt 
op peil gehouden door indexatie van hun loon en salaris. 
Voor gepensioneerden is dit veel minder het geval. 
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De koopkracht van de AOW-gerechtigden is de 
afgelopen jaren met ongeveer 15% afgenomen. De 
waardevastheid van de meeste pensioenen is niet 
gegarandeerd. Senioren kunnen geen invloed 
uitoefenen op de gang van zaken bij pensioenfondsen 
omdat zij geen deel uitmaken van de besturen van deze 
fondsen. 

De overheid 

Senioren 2000 gaat uit van een overheid op afstand, die 
stuurt waar dit nodig is en die de zwakken bescherming 
biedt. In raamwetgeving wordt de rechtsverhouding van 
sociale partners geregeld. 

In de democratische rechtsstaat dient de overheid te 
zorgen voor een evenwichtig systeem van rechtsregels, 
dat de rechten van de burgers onderling en van de 
burgers in hun relatie tot de overheid waarborgt. 

Door middel van rechtsregels dient de overheid te 
garanderen dat de burgers volledig aan het 
maatschappelijk en economisch verkeer kunnen 
deelnemen ongeacht hun leeftijd. In artikel 1 van de 
Grondwet dient verbod van discriminatie op grond van 
leeftijd expliciet te worden opgenomen. 

Senioren 2000 eist, dat een rechtvaardige overheid er 
voor zorgt, dat alle mensen kunnen delen in de welvaart, 
zodat zij op een menswaardige wijze blijvend sociaal en 
maatschappelijk kunnen deelnemen aan onze 
samenleving. Tegenover dit recht staat de plicht van hen, 
die van deze voorzieningen gebruik maken, naar 
vermogen hun talenten ten dienste van de samenleving 
in te zetten. 
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