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Hva skal vi med dem? 

Les også:

SV og LO taper slag om uføre ■

Flere søker pensjon ■

Synes aldersgrenser er gammeldags ■

Spesialjobber skal få uføre ut i arbeid ■

De nærmeste årene vil de store fødselskullene fra fredsårene og deretter ta for seg av sine pensjoner og om 
ytterligere 20–30 år banke på døren til omsorgsboliger og sykehjem. Freden brakte med seg glede og store 
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Eldrebølgen. I det offentlige rom fremstår den eldre som den 
fremmede og som velferdsstatens største byrde.
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velferd og aldring

barnekull. Det er denne sommerfuglen som har født en orm, den såkalte eldrebølgen, 
som i dag er i sin beste alder, men bærer alderdommen i og med seg. 

Det blir dyrt. 
Vi startet livet med å sprenge kapasiteten på fødeavdelinger og skoler, og toget 
senere inn på høyskoler og universiteter som første generasjon av våre familier. 
Innimellom forsynte vi oss grådig av den nye tid med rock, langt hår og «love, not 
war» og solidariserte oss med den tredje verden. Nå står vi på terskelen til eldre år, ja, 
noen har tatt sin pensjon i førtid og smakt på gledene i den tredje alder, kanskje også 
på den beske smaken av å bli sett som en byrde. 

For Norges del vil antallet 65+ mer enn dobles før år 2050, og det blir to-tre 
ganger flere over 80 år. Hva skal vi (gjøre) med dem? Mediene spår dårlige 
tider. Det blir dyrt, og kompetansen ruster. Spakere stemmer forsøker seg med 
at det kanskje ikke går så galt. Liv og helse blir mer likelig fordelt, og det vi 
taper i vitalitet, vinner vi kanskje i sindighet. 

I godt selskap. 
Vi har hatt kriger nok, skapt av yngre og hissigere befolkninger. Dessuten, befolkningen 80+ har allerede økt 
trefoldig siden 1960 uten å legge landet øde, og i land som Tyskland og Italia blir befolkningen enda eldre. Vi 
er altså i godt selskap, og enda bedre om vi vinner krigen mot fattigdommen som herjer i den tredje verden og 
gjør dødeligheten høy og befolkningen ung. Lengre liv og eldre befolkninger er en seier, ikke et nederlag.

Når en naturlig del av livet blir sett som noe fremmed, og en like naturlig del av befolkningen blir sett 
som en trussel, har vi et problem. I dette ligger at eldre år og mennesker tillegges mindre verdi enn andre. 
Alderismen kan også ramme unge. Unge og gamle har kanskje felles at de stilles utenfor. De unge slipper 
senere til, de gamle skyves tidligere ut. Det skal være til deres eget beste: de unge får fri til utvikling og moro, 
de gamle får fri til å leve ut sine drømmer. 

Snart lever vi som store barn til vi er 30 og vender tilbake til barndommen når vi blir 60. Et liv i tre ganger 
tredve. Da alderstrygden etablerte pensjonisttilværelsen som en ny fase av livet i 1936, var både levealderen og 
pensjonsalderen 70 år, og mange var bekymret for at det ble lite igjen for strevet. I dag lever vi snart halve 
voksenlivet som pensjonister, og friheten vi bevilges ved en god pensjon, betales med lavere anseelse. 

Usynlig innsats. 
Mange pensjonister legger ned en stor innsats i familie og nærmiljø og noen står i lønnet arbeid livet ut, men all 
denne innsatsen er like usynlig som kvinners ulønnede arbeid. I det offentlige rom fremstår den eldre som 
den fremmede og som velferdsstatens største byrde. Gjennom språklige former som «de gamle og syke» 
skapes en avstand mellom dem og oss som om det kunne skjule at vi er en av dem, bare et par steg etter i køen. 

Aldring er en provokasjon for et moderne samfunn som streber intenst fremover. Idealet er å være ung, i det 
minste ungdommelig, og spor av alder og levd liv er et stigma. Folk flest ønsker seg yngre enn de er alt fra 30-
årsalderen, og en kan bli «for gammel» i jobben og i politikken alt før en passerer 60. Da er det fortsatt 25–30 
år før en går inn i den egentlige alderdommen og ender livet i et sykehjem eller et sykehus. 

Den gode nyheten er at alderdommen og eldreomsorgen er bedre enn sitt rykte, den dårlige er at så få er 
klar over det.
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