
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Revščina med generacijami 
 
V Evropi je revščini težko pobegniti; kaže, da se revščina prenaša iz generacije v 
generacijo. Ljudje, rojeni v revščino, so bolj izpostavljeni tveganju za revščino, ko 
odrastejo, ker imajo že od začetka nekatera vrata zaprta. Tudi njihovi potomci bodo 
bolj verjetno revni kot potomci ljudi, rojenih v blagostanje. 
Po podatkih Evropske komisije otroci, ki odraščajo v revščini in socialni izključenosti, 
niso tako uspešni v šoli kot njihovi vrstniki, bolj so izpostavljeni boleznim in izzivom 
družbe. Ko odrastejo, pogosto težko dobijo zaposlitev in si bolj težko izborijo svoje 
mesto v družbi. Vendar se krog še bolj zapira: vsi, ki med delovno dobo nimajo 
zaposlitve ali pa imajo nizke prihodke, imajo slabe pokojninske osnove in malo ali nič 
prihrankov. Tako lahko razumemo, zakaj je kar 17 % starejših moških in 22 % 
starejših žensk v EU pod pragom tveganja za revščino. Revščina pa starejšim 
prinaša tudi socialno izključenost. 
 
Trdoživ problem 
Ker govorimo skoraj o »začaranem krogu« je težavo prenosa revščine med 
generacijami težko presekati. Ukrepanje javnih politik mora vključevati mnogo ravni: 
zaposlovanje, izobraževanje, socialna mobilnost, zdravstveno varstvo, reševanje 
stanovanjske problematike ... Nedavna ekonomska kriza je če še doprinesla k 
težavnim situacijam mnogih ljudi in vsekakor ni pozitivno vplivala na socialne 
transferje. 
Mnogi mladi so prisiljeni skrbeti za svoje starše ali stare starše in obratno, mnogi 
starši podpirajo otroke, ki so že bili samostojni. 
 
Pomen izobraževanja 
NGO Coalition on Intergenerational Solidarity/Koalicija nevladnih organizacij za 
medgeneracijsko solidarnost opozarja, da je dostopnost kvalitetnih storitev otrokom, 
odraslim in starejšim bistvenega pomena za preprečevanje revščine in socialne 
izključenosti. 
Še posebej to velja za izobraževanje – prav izobraževanje lahko ponudi možnost 
izhoda iz začaranega kroga prenosa revščine med generacijami. 
Več o medgeneracijski solidarnosti v EU si lahko preberete na : 
http://www.2010againstpoverty.eu/press/pressreleases.html?langid=en 
 
Medgeneracijsko sodelovanje v Sloveniji 
Prav v Sloveniji je bila leta 2008 v okviru predsedovanja Svetu EU organizirana 
konferenca ,,Medgeneracijska solidarnost za družbe sožitja in socialne povezanosti''. 
Pri organizaciji so sodelovale tudi nevladne organizacije Age, Youth Platform, Zveza 
društev upokojencev Slovenije, Univerza za 3. življenjsko obdobje, Inštitut Antona 
Trstenjaka, Erste Fundation, AIM, AEIP ... 
Konferenca je bila organizirana tudi zaradi zavedanja, da se demografski kazalci v 
Evropi močno spreminjajo: življenjska doba se daljša, rodnost se niža. Vendar pa 
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evrospki modeli ekonomije še vedno temeljijo na predpostavki solidarnosti, torej tudi 
medgeneracijske solidarnosti. 
Zato potrebujemo nov medgeneracijski ,,sporazum'', pri čemer moramo upoštevati, 
da ukrepi, povezani z demografskimi spremembami ne smejo koristiti samo eni 
generaciji, ampak vsem. 
Staranje prebivalstva, kakršnemu smo priča, se namreč dotika celotne družbe: vse 
številnejše starejše generacije, maloštevilne mlade generacije in srednje generacije, 
ki v spremenjenih razmerah pogosto težko usklajuje poklicno in družinsko življenje. 
Iskanje rešitev in prilagajanje sistemov, ki bi bilo namenjeno zgolj posamezni 
generaciji dolgoročno gotovo ne bi bilo uspešno. Še več, v takem primeru bi  
obstajala celo nevarnost, da bi prišlo do trenj ali celo konfliktov med generacijami.  
Rezultati konference kažejo, da je poleg socialnega dogovora in učinkovitih javnih 
politih ravno popularizacija medgeneracijske solidarnosti tisto orodje, ki bo pomagalo 
pri ozaveščanju ljudi, da so prave rešitve le kompleksne in da vključujejo vse 
generacije.Rezultati konference so posebej opazni na področju obeleževanja 29. 
aprila, evropskega dneva medgeneracijske solidarnosti, ki zajema vse širši obseg in 
vključuje vse več držav, tudi izven EU. Slovenija je s konferenco in predlogom za 
obeležitev 29. aprila kot dneva medgeneracijske solidarnosti  pomembno prispevala 
k ozaveščanju domače in svetovne javnosti o pomenu in vlogi medgeneracijske 
solidarnosti. 
 
Medgeneracijska solidarnost predstavlja enega ključnih faktorjev za uspešno 
soočanje s posledicami demografskih sprememb in to na različnih področjih. Dva 
primera, ki na potrjujeta, da postaja ideja medgeneracijske solidarnosti v Sloveniji 
vse bolj prisotna:  
- Vsakoletni Festival za III. življenjsko obdobje postaja od prireditve, namenjene 
starejšim ljudem, vse bolj prireditev, namenjena medgeneracijskemu sodelovanju in 
ravno zaključena edicija kaže, da postaja uspešna in dobro obiskana prireditev. 
- V Sloveniji je bilo v maju 2010 ustanovljeno Gibanje za medgeneracijsko 
sodelovanje ter sprejeta ,,Listina o gibanju za medgeneracijsko sodelovanje v 
Sloveniji''. Listina naj bi bila tisti temelj, na katerem bi se v bodoče povezovali vsi 
dejavniki s področja medgeneracijskega sodelovanja.  
Ravno sodelovanje med generacijami je tisto, ki lahko pripomore k zmanjšanju 
revščine in socialne izključenosti in ustvarja trajno boljšo družbo za vse generacije. 
 


