
Vi belønner enestående indsatser
Vi vil ikke være færdige med at bygge et bedre samfund for de aldrende befolkninger i 
slutningen af 2012. Men afslutningen på det europæiske år vil være et godt tidspunkt at 
gøre status over, hvad en lang række interesserede parter har opnået indtil videre. Det 
mest fremtrædende bidrag til aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne vil blive 
hyldet ved en europæisk prisoverrækkelse. Sørg for, at din indsats ikke går ubemærket 
hen!

Hold forbindelsen!
Websiden er det centrale mødested for det europæiske år. Her finder du detaljeret in-
formation om alle engagementer og initiativer til fremme af aktiv aldring i Europa, samt 
nyheder, arrangementer og inspirerende livshistorier. Klik på ”Vær med” for at dele det, du 
gør med andre. Identificér dig selv som partner i det europæiske år ved at anvende logoet 
i dine aktiviteter!

European Seniorforce Day
Hvert år den 1. oktober fejrer lande verden over International dag for ældre. I år opfordres 
offentlige myndigheder og frivillige organisationer over hele Europa til at afsætte én dag – 
enten den 1. oktober eller en anden dag i samme måned – til at finde nye måder, hvorpå 
man kan engagere ældre frivillige og få mest muligt ud af det, de kan bidrage med. Der er 
masser af muligheder for forskellige arrangementer og aktiviteter, bl.a. messer for frivillige, 
aktionsdage i lokalsamfundet (f.eks. istandsættelse af et offentligt sted) eller opfordringer 
fra unge frivillige til ældre personer om at deltage i deres aktiviteter.

Del din erfaring med 
at blive ældre – 
fortæl din historie!
I hele 2012 vil livshistorier og beretninger 
fra europæiske borgere fra alle generationer 
blive vist og delt på websiden for det euro-
pæiske år. Vi er især interesserede i at for-
tælle om, hvordan ældre kan støtte de unge 
og styrke båndene mellem forskellige gene-
rationer.

at blive ældre?
Kampagne for et bedre samfund

for unge og ældre

I løbet af det europæiske år, vil der finde arrangementer og aktiviteter 
sted i alle de 27 medlemsstater, samt i Island, Liechtenstein og Norge. 
Websiden placerer dem på kortet. Få mere at vide om, hvad der sker tæt 
på dig, om dit lands nationale koordinatorer og om organisationer, som 
arbejder for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne på:  
www.active-ageing-2012.eu.
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Vær med! 

http://europa.eu/ey2012/

Aldrig for gammel til aktiv aldring
Det europæiske år er en enestående mulighed for sammen at hylde og mobilisere de erfaringer, 
den visdom og de mange andre kvaliteter, modne borgere tilfører samfundet. Det europæiske 
år udfordrer vores opfattelse af de ældre som en byrde for samfundet ved at fokusere på po-
tentialer og muligheder frem for helbredsproblemer og forhindringer. Vi har potentialerne til 
en mere aktiv og berigende levevis i en hvilken som helst alder – og vi skal få øjnene op for 
disse potentialer til gavn for os selv og for samfundet som helhed. Selv et ældre Europa er fyldt 
med muligheder!



Det europæiske år skal give dig – som borger, som arbejdsgiver, som udvalgt repræsentant 
– mulighed for at tænke over, hvad du kan gøre for at fremme aktiv aldring og styrke soli-
dariteten mellem generationerne. Det er en opfordring til dig til at engagere dig i bestemte 
konkrete tiltag, som vil bidrage til at nå målene. 

Et engagement kan have mange former, og hvert eneste engagement tæller. Enhver en-
keltperson, virksomhed, forening eller kommune, stor eller lille, og ethvert offentligt el-
ler privat organ kan sætte sig realistiske mål, som handler om at fremme en mere aktiv 
rolle for ældre medborgere, og nå disse mål. Fra beslutningstagere, som implementerer 
love eller omfattende handlingsprogrammer til virksomheder, som forbedrer faciliteterne 
på arbejdspladsen og arbejdstiden… mulighederne er uendelige – og det er behovet for 
forbedringer også!

Del det, du gør, med andre på websiden for det europæiske år – og hent inspiration til dit 
eget arbejde derfra!

Hvad kan vi gøre?
At holde os i form – både fysisk og mentalt – er essentielt, både for at udnytte mulighed-
erne på arbejdsmarkedet og for at nyde en god livskvalitet. Det betyder forebyggelse af 
sygdomme og skader forårsaget af dårlige arbejdsforhold samt fremme af en sund livsstil. 
Livslang læring sikrer, at vi har opdaterede kompetencer helt til slutningen på vores karri-
ere. Arbejdsgivere kan tilpasse arbejdsforhold, arbejdstid og ordninger, så de bedre match-
er ældre medarbejderes behov. Regeringerne bør gennemgå deres skatte- og sociallove for 
at sikre, at det kan betale sig at arbejde i en hvilken som helst alder.

Ubetalt arbejde udført af ældre som frivillige i foreninger og som omsorgspersoner skal 
anerkendes og støttes. Det kan for eksempel ske ved at tilbyde uddannelse til omsorgsper-
soner for at sikre, at byrden ikke bliver ubærlig og isolerer omsorgspersonerne fra resten af 
samfundet. I foreninger kan de unge drage stor nytte af de ældres erfaringer, færdigheder 
og kulturelle arv.

Arbejde
Efterhånden som den forventede levetid stiger over hele Europa, stiger pensionsalderen også. Men mange frygter, 
at de ikke kan blive i deres nuværende job eller finde et andet job, inden de kan trække sig tilbage med en acceptabel 
pension. Vi er nødt til at give de ældre erhvervsdygtige bedre chancer på arbejdsmarkedet.

Fremme af et uafhængigt liv
Vores helbred forværres med alderen. Men der kan gøres meget for at afhjælpe dette, og omgivelserne 
kan desuden indrettes bedre for folk med forskellige helbredsproblemer og handicaps. Aktiv aldring 
betyder også, at vi skal have øget indflydelse og handlekraft, efterhånden som vi bliver ældre, så vi kan 
fortsætte med at bestemme over vores eget liv. 

Aktiv aldring betyder at blive ældre med godt helbred og som et fuldgyldigt 
medlem af samfundet, samtidig med at vi føler os mere tilfredse i vores 
arbejde, mere uafhængige i vores hverdag og mere engagerede som borgere. 
Lige meget hvor gamle vi er, kan vi stadig spille en rolle i samfundet og 
nyde godt af en bedre livskvalitet. Udfordringen ligger i at få mest muligt 
ud af det enorme potentiale, vi skjuler selv i en mere fremskreden alder. Det 
europæiske år 2012 sigter efter at fremme aktiv aldring på følgende områder:

Det europæiske år handler om at 
tage affære og få ændringer til 
at ske, så vi kan bygge et mere 
inkluderende samfund for folk i 
alle aldre. Dette kan ikke gøres 
ved hjælp af et krav. Det kræver 
derimod en stærk fælles indsats, 
hvor mange mennesker er nødt til 
at tage deres del af ansvaret.

Aktiv aldring: 
Hvad betyder 
det?

• Livslang læring og tilegnelse 
af nye færdigheder

• Sunde arbejdsforhold

• Aldersstyringsstrategier i 
virksomhederne

• Jobformidling for ældre jobsøgere

• Ingen aldersdiskrimination

• Ansættelsesvenlige ordninger 
vedrørende skat og sociale ydelser

• Videregivelse af erfaring

• Sundhedsfremme og forbyggende 
sundhedspleje

• Tilpassede boliger

• Tilgængelig transport til overkom-
melige priser

• Ældrevenlige omgivelser, varer 
og tjenesteydelser

• Størst mulig uafhængighed ved 
langtidspleje

• Skræddersyet teknologi til 
fremme af et uafhængigt liv

Deltagelse i samfundet
At blive pensioneret fra sit job betyder ikke, at man sidder med hænderne i skødet. De ældres bidrag til 
samfundet som omsorgspersoner for andre, typisk deres egne forældre eller partnere og deres børnebørn 
overses ofte; og det samme gælder for deres rolle som frivillige. Det europæiske år har til hensigt at sikre 
større anerkendelse af det, de ældre giver samfundet samt skabe mere støttende betingelser for dem.

• Sikring af indkomst i den tredje 
alder

• Støtte til deltagelse i sociale an-
liggender og frivilligt arbejde

• Støtte til omsorgspersoner

• Harmoni mellem arbejde og 
omsorg

• Solidaritet og dialog

• Bro over det digitale skel

Forpligtelse til 
ændringer

Gennemsnitsalderen i Den Europæiske Union er 39,8 (statistikker fra Eurostat), men i 
2060, vil gennemsnitsalderen for EU-borgerne være 47,2. Borgere på 65 eller derover vil 
udgøre næsten 30 % af EU’s befolkning i 2060 (16 % i 2010).

Inden for de næste par år, vil den europæiske befolkning i den erhvervsdygtige alder 
svinde ind, mens befolkningen på 65 år og derover vil fortsætte med at vokse med op til to 
millioner mennesker om året. I 2060, kan der være en ældre person for hver to personer 
i den erhvervsdygtige alder.

Et ældre Europa betyder adskillige udfordringer: for vores arbejdsmarked, for vores sund-
hedssystemer, og for vores levestandard, efter vi trækker os tilbage fra arbejdsmarkedet. 
Mange frygter, at de ældres liv forværres, mens andre forventer, at de ældre vil værne om 
deres egne interesser og udgøre en tung byrde for de yngre generationer.

Behøver vi virkelig at frygte fremtiden i vores aldrende samfund? Afgjort ikke, hvis vi be-
varer vores gode helbred længere, hvis vi skaber flere muligheder på arbejdsmarkedet for 
ældre erhvervsdygtige, hvis vi forbliver aktive i vores lokalsamfund, og hvis vi kan leve i 
omgivelser, hvor det at blive ældre ikke betyder, at man bliver afhængig af andre – kort 
sagt, hvis ”aktiv aldring” bliver en realitet for os alle. Lad os sikre, at vi har de bedst mulige 
chancer for at holde os sunde, aktive og uafhængige, efterhånden som vi bliver ældre!

Det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne 
2012 skærper opmærksomheden omkring det, de ældre bidrager med 
til samfundet, og om, hvordan dette kan støttes. Året har til hensigt at 
mobilisere beslutningstagere og andre interesserede parter på alle plan og 
opfordre dem til at handle nu med det formål at skabe bedre muligheder for 
aktiv aldring og styrke solidariteten mellem generationerne.

Den Europæiske Union oplever en 
betydelig befolkningsaldring. Dette 
demografiske skift er en uundgåelig 
konsekvens af de store forbedringer, 
der er sket i vores samfund - 
væsentligt reduceret dødelighed og 
deraf stigende forventet levetid.

Befolkningerne bliver ældre,
og det gør vi også
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