Den uverdige behandlingen av de svakeste her i samfunnet.
Den uverdige behandlingen som en del av landes verdige seniorer får her i landet er en skam.
De Norske myndigheter bryter hele tiden de lovpålagte rettigheter som er en lovfestet hjelp til de som
trenger hjelp.
Den ene gruppen det går utover er de eldste verdige sliterne, de som har jobbet og slitt å betalt skatter å
avgifter et helt liv til de er utslitt. Det er de som har bygg opp landet slik at vi som kommer nå har det så
bra som det vi har det. Den behandling som mange ( ja alt for mange ) får er rett og slett en stor skam
som ikke dagens styresmakter verken i stat, fylke eller kommunene kan frasi seg.
Det er de samme sliterne som har betalt avgift over et langt liv for at de skulle få hjelp når de trengte
det. Men det går også utover de grupper som av ulike situasjoner og grunner ikke kan klare seg selv på
en tilfredsstillende måte, og med et ønske om å kan få lov til å ha det best mulig etter sin tilstand.
Behandlingen av disse menneskene, får ingen konsekvenser for de som sitter og bryter loven, å som
utfører disse tjenestene, men det er de som er brukere som må lide.
Jeg var i April på Pensjonistforbundets åpne folkemøte på Gjøvik. Jeg må si at jeg ble meget skuffet over
det inntrykket som jeg fikk der. Pensjonistforbundet har gjort en masse gode ting, ja det er det ingen
grunn til å betvile eller å motstride. Men på hele møtet, fikk jeg ikke høre en eneste konkret ting som
det ble jobbet med for å hjelpe alle de som sitter rundt om i landet, å med stor fortvilelse ber om hjelp,
for å få en litt tryggere hverdag i sitt livet, men som ikke får noe annet til svar enn at de klarer seg, eller
at det ikke er plass, ja det er personer som hadde plass men allikevel blir sendt hjem for å være alene,
mot sin vilje. Dette er en nasjonal skam
DISTRIKTSPARTIET vil ikke ha det slik.
Den Norske Stat må ta alt ansvar til å få full orden i omsorgstjenesten, og den Norske Stat skal betale det
som denne tjenesten koster, omsorgstjenesten skal ikke overføres med ansvar til kommunene, for det
vises at kommunene ikke er i stand til å ta dette ansvar.
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