De st e l l i ng

Stelling:

Europa
heeft
niets met
50-plus
Op 22 mei zijn de Europese Parlementsverkiezingen.
Vindt u dat de belangen van ouderen in het
Europees Parlement worden miskend? De PCOB vraagt
drie deskundigen om een reactie op deze stelling.
Tekst: Zamarra kok, beeld: De Beeldredactie
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PCOB

Op www.pcob.nl/perspectief leest u meer over de betrokkenheid
van de PCOB bij Europa.
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Jan Wuite,
PCOB-lid, portefeuillehouder zorg in Limburg

‘Ouderen
doen zélf niet veel
met Europa’

‘Ik heb absoluut niet de indruk dat
Europa weinig interesse heeft in
ouderen. De Europese Unie heeft
2012 nota bene tot het jaar voor de
ouderen uitgeroepen! Ik heb echter
de indruk dat de ouderen zélf niet
zo veel met Europa doen. Voor de
aftrap van het themajaar ben ik naar
Brussel gegaan, om te ontdekken
dat er nauwelijks afgevaardigden
waren van de provinciale ouderenbonden. Alleen Noord-Nederland
(Friesland, Drenthe en Groningen,
red.) had een behoorlijke delegatie gestuurd: vertegenwoordigers
van het provinciaal bestuur en
van de universiteit, lobbyisten van
Groningen die werkzaam zijn in
Brussel, de locoburgemeester van
de stad en een vertegenwoordiging
van de ouderenorganisaties. Van de
andere provincies was er niemand
aanwezig! Ik vormde in mijn eentje
de afvaardiging van Limburg.
Ik heb de indruk dat de ouderenbonden niet veel met Europa doen.
Terwijl je, als je iets gedaan wilt krijgen op Europees niveau, in Brussel
ideeën moet indienen die ambtelijk
goed zijn onderbouwd. Daarvoor
moet je jezelf geruggesteund weten:
op politiek niveau door je land,
maar ook door het samenwerkingsverband van ouderenbonden binnen Age Nederland. Er is nog een
lange weg te gaan.’

Toine Manders,
lijsttrekker van 50PLUS in het
Europees Parlement

‘Maar hun belangen
zijn wel onderbelicht’

‘Dat Europa niets heeft met 50-plussers is te scherp gesteld.
Maar de belangen van deze groep zijn wel onderbelicht. Veel
politici zijn zelf tussen 30 en 45 jaar en die hebben ouderen
niet in hun vizier. Opmerkelijk, omdat 50-plussers wel de
snelst groeiende kiezersgroep vormen. Het is tekenend dat er
wel een eurocommissaris is voor klimaatverandering, maar niet
voor de gevolgen van de vergrijzing. De enige motie die vorig
jaar is aangenomen in het Europees Parlement had betrekking
op gezond ouder worden. Dat is natuurlijk belangrijk, maar
dat Europeanen steeds ouder worden heeft ook direct consequenties voor pensioenen, werk en zorg. Dat zijn ook de speerpunten in het programma van 50PLUS. Ik sta te popelen om
deze onderwerpen op de agenda te zetten in Europa. 50PLUS
pleit bijvoorbeeld voor de invoering van tandembanen, waarin
ouderen en jongeren samenwerken om zo van elkaar te kunnen
leren. Want niet alleen ouderen, maar ook jongeren krijgen te
weinig aandacht van Europa. Als je niets aan het probleem van
jeugdwerkloosheid doet, ben je straks een hele generatie kwijt.
Door ze samen te laten participeren in het arbeidsproces,
bieden we jongeren én ouderen perspectief.’
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Lambert van Nistelrooij,
Europarlementariër

‘Ouderen bieden
juist hulp’
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‘Europa is niet ver weg, maar je moet er wel belangstelling
voor hebben. Het is het snelst vergrijzende werelddeel. Over
twintig jaar staat tegenover twee mensen die met pensioen
gaan maar één jongere om hun plaats in te nemen. Daarnaast
hebben landen als Roemenië, Polen en Hongarije te maken
met migratie van jongeren. Hier moeten we ons in Europa
goed op voorbereiden. Daarvoor trekken ouderen zelf ook aan
de bel. Ik heb kort geleden een manifest aangenomen van Age
Platform Europe, een verband van 165 ouderenorganisaties
(waaronder de PCOB, red.). Hierin wordt verklaard dat ouderen volwaardig behandeld willen worden en dat zij als partner mee willen denken over de zorg en actief ouder worden.
Ouderen zijn geen hulp-vragende, maar een hulp-biedende
partij met een schat aan ervaring die prima ingezet kan worden
om bijvoorbeeld jongeren te ondersteunen. Ik zet mij ook in
voor pensioenen. Europa moet afblijven van onze nationaal
opgebouwde pensioenrechten, van afroming kan geen sprake
zijn. Daarnaast maak ik mij hard voor medicatieonderzoek
en nieuwe zorghulpmiddelen. Hulpmiddelen worden vaak in
Europa ontwikkeld en vervolgens wordt het patent verkocht in
Azië. Ik zou graag zien dat ze ook hier geproduceerd worden.’
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