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Organizacije starejših pozdravljajo premik na področju človekovih pravic, ki ga je v
zadnjih sklepih sprejel Svet EU
Svet Evropske unije je 9. oktobra sprejel sklepe o „Človekovih pravicah, udeležbi in
dobrem počutju starejših v dobi digitalizacije“. AGE Platform Europe in BAGSO,
nemško nacionalno združenje organizacij starejših občanov, pozdravljata hitro sprejetje
teh sklepov in politično vodstvo, ki so ga države članice dokazale pri prenovi pristopa k
politikam staranja. Obe organizaciji, s katerima sta bila opravljena posvetovanja med
postopkom priprave osnutka, še posebej pozdravljata povabila Sveta, da:
1. osredotočiti se na vpliv na človekove pravice pri oblikovanju nacionalnih strategij
izstopa iz pandemije in zelene knjige EU o staranju;
2. splošno staranje, da se upošteva vpliv politik na današnjo generacijo in predvidevajo
posledice na naslednje generacije starejših;
3. vključiti starejše ljudi v procese odločanja, ki vplivajo na njihovo življenje;
4. krepitev medgeneracijskih vezi za izpodbijanje stereotipov o mlajših in starejših ter
spodbujanje enakosti starosti.
„Močno sidro sklepov o človekovih pravicah je odločilen premik v načinu, kako se
nosilci odločanja lotevajo staranja v Evropi. Spominja na načelo, da je treba z
Evropejci vseh starosti ravnati enako. Namen poglavja prihajajoče zelene knjige EU o
staranju za pravice starejših je prvi konkreten korak za uresničitev naših temeljnih
pravic v resnici, « je dejal Maciej Kucharczyk, generalni sekretar AGE Platform Europe.
"Ti zaključki priznavajo edinstveno izkušnjo staranja v današnjem spreminjajočem se
svetu. Digitalizacija, podnebne spremembe, zdravstvene krize - vsi vplivajo na
starejše na različne načine, odvisno od kraja bivanja, ekonomskega stanja,
zdravstvenega stanja, sposobnosti, spola itd. natančnejše razumevanje te
raznolikosti, da se razvijejo politični odzivi, ki varujejo dobro počutje in dostojanstvo
vseh, " je dodala Heidrun Mollenkopf, članica izvršnega odbora BAGSO. Organizaciji
civilne družbe vabita Evropsko komisijo in države članice, da v skladu s svojimi
pristojnostmi nadgradijo Sklepi:
• Reševanje socialnih neenakosti že v najzgodnejših letih, da bomo zagotovili, da
bomo vsi ostali zdravi in ohranili svojo sposobnost sodelovanja, ko bomo
starejši;
• Nadaljnje raziskovanje vpliva staranja za tiste, ki že doživljajo izključenost in

diskriminacijo iz drugih razlogov;
• Vodilno vlogo pri napredovanju razprav v Odprti delovni skupini Združenih
narodov za staranje za zaščito pravic starejših po vsem svetu.

