
Verðlaunum framúrskarandi árangur
Því gríðastóra verkefni að búa öldruðum betra samfélag verður ekki lokið á árinu 2012. 
En í lok Evrópuársins munum við líta um öxl og fara yfir þann árangur sem náðst hefur. 
Þau verkefni sem skara fram úr í virkni aldraðra og samstöðu milli kynslóða munu verða 
heiðruð á Evrópskri verðlaunahátíð. Tryggðu að þinn árangur verði sjáanlegur!

Vertu í sambandi! 
Vefsíðan er helsti samkomustaður Evrópuársins. Þar má finna upplýsingar um markmið og 
verkefni sem stuðla að aukinni virkni eldri borgara í Evrópu. Einnig má þar finna fréttir, 
viðburði og hvetjandi reynslusögur af samstarfi milli kynslóða. Smelltu á ,,vertu með” til 
að deila með öðrum því sem þú ert að gera. Auðkenndu þig sem þáttakanda í Evrópuárinu 
með því að nota auðkennismerki  þess í verkefnum þínum!

Aldrei of seint... að vera virkur
Evrópuárið er gott tækifæri til að fagna þeirri kunnáttu, reynslu og visku sem eldri bor-
garar færa samfélaginu. . Einnig vill Evrópuárið vekja okkur til umhugsunar um stöðu 
aldraðra í samfélaginu og viðhorf annarra til þeirra og minna okkur á að einbeita okkur að 
tækifærum og möguleikum frekar en hindrunum og tálmum.Við höfum burði til að vera 
virk og ánægð á öllum aldursstigum og það er okkur sjálfum og samfélaginu í heild til 
bóta.  Hin aldraða Evrópa er full af tækifærum!

European Seniorforce Day
Þann 1. október ár hvert fagna þjóðir um heim allan alþjóðlegum degi aldraðra.  Í ár er þess 
óskað að opinberar stofnanir, samtök og sjálfboðaliðar tileinki öldruðum einn dag í október 
til þess að leita nýrra leiða til að virkja aldraða til þátttöku í daglegu lífi og njóta hæfni þeirra 
með sem bestu móti. Möguleikarnir eru óþrjótandi, hægt er að skipuleggja hverfishátíðir og 
verkefnadaga, til dæmis til úrbóta á almenningssvæðum.  Einnig geta ungir sjálfboðaliðar 
boðið eldri borgurum að taka þátt í eigin verkefnum.

Deildu reynslu 
þinni af því að eldast, 
segðu þína sögu!
Allt árið 2012 munu lífsreynslusögur og 
frásagnir Evrópubúa á öllum aldri verða skráðar 
og þeim miðlað á vefsvæði Evrópuársins.  

Við höfum sérstakan áhuga á að deila reynslu 
af því hvernig eldri borgarar geta elft yngri 
kynslóðir og styrkt böndin milli kynslóða.

við eldast? 
Vinnum að betra samfélagi  

fyrir aldraða og unga.

Í tilefniEvrópuársins  verða  skipulögð verkefni og atburðir í 
öllum 27 aðildarríkjum ESB ásamt Íslandi, Lichtenstein og Noregi. 
Kynntu þér dagskrána í nágrenni við þig og kynntu þér hverjir eru 
skipuleggjendur og hvaða stofnanir og félagasamtök vinna að 
virkni aldraðra og samtöðu milli kynslóða á;
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Taktu þátt

http://europa.eu/ey2012/



Evrópuárið veitir  einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum tækifæri til að íhuga hvað 
hver og einn getur gert til að virkja eldri borgara til frekari þátttöku í samfélaginu og efla 
samstöðu kynslóðanna og er áskorun til að skuldbindingar til að ná þeim markmiðum. 

Markmiðin geta verið ýmiskonar. Einstaklingar og fyrirtæki, hvort sem þau eru í einkaeign 
eða ríkisgeiranum, stór eða smá, geta sett sér raunhæf markmið sem stefna að því að 
auka hlutverk eldri borgara. Stjórnmálamenn geta bætt löggjöf og fyrirtæki geta bætt 
vinnuaðstæðu og vinnutíma. Möguleikarnir eru óþrjótandi- eins og þarfirnar á umbótum!

Deildu framtaki þínu á vefsíðu Evrópuársins. Þangað getur þú líka sótt innblástur varðandi 
alls kyns verkefni. 

Hvað getum við gert?
Að halda sér í góðu formi á sál og líkama er grundvallaratriði, bæði til að njóta þeirra 
tækifæra sem vinnumarkaðurinn býður upp á sem og að njóta lífsins.  Góð vinnuaðstaða 
minnkar hættu á meiðslum og sjúkdómum. Einnig er mikilvægt að hvetja til heilsusamlegs 
lífernis. Símenntun eykur möguleika einstaklinga á að verða hæfir í starfi allt til starfsloka. 
Vinnuveitendur geta aðlagað vinnuaðstöðu og vinnutíma að þörfum eldra starfsfólks. 
Stjórnvöld ættu að gera endurbætur á skatta- og bótakerfi til að tryggja að það sé hagur 
allra að vera á vinnumarkaðnum á hvaða aldri sem er. 

Launalaus störf sem unnin eru af eldri borgurum, hvort sem þau eru í gegnum 
sjálboðaliðastörf eða við umönnun, ættu að vera viðurkennd og elfd, til dæmis með því 
að bjóða upp á þjálfun við umönnum og stuðning, svo að byrði þeirra sem annast annan 
einstakling verði ekki of mikil og að viðkomandi einangrist ekki frá samfélaginu. Kunnátta 
eldri borgara sem og menningararfur er yngra fólki mikilvæg.

Atvinna
Með auknum lífslíkum í Evrópu hækkar eftirlaunaaldur og margir hræðast það að geta ekki haldið sínu 
starfi eða fundið annað starf þar til viðkomandi getur sest í helgan stein á öruggum eftirlaunum. Við 
verðum að skapa eldri borgurum fleiri tækifæri á vinnumarkaðnum.

Stuðlað að sjálfstæði
Heilsunni hrakar með aldrinum. Hægt er að hægja á því ferli og skapa samfélag sem er vinveittara fólki 
sem þjáist af heilsuskorti og fötlun. Með því að virkja aldraðra styrkjum við og auðveldum öldrunarferlið 
til að við getum verið eigin herrar eins lengi og mögulegt er.

Virkni aldraðra er að eldast við góða heilsu sem fullgildur þátttakandi í 
samfélaginu, að vera sáttari í starfi, sjálfstæðari í daglegu lífi og geta látið á 
sér kveða sem borgari. Við getum leikið  mikilvæg hlutverk í samfélaginu og 
notið betri lífsgæða, óháð aldri. Markmiðið er að halda áfram að efla kunnáttu 
okkar og hæfileika þegar aldurinn færist yfir. Evrópuárið leitast við að kynna 
virkni aldraðra á þremur sviðum:

Evrópuárið snýst um að 
láta hendur standa fram úr 
ermum og hrinda breytingum 
í framkvæmd, með það fyrir 
augum að byggja samfélag 
fyrir alla, óháð aldri. Þetta mun 
ekki gerast með tilskipunum 
heldur krefst það samvinnu og 
samfélagsvakningar þar sem  
margir leggja hönd á plóginn. 

Hvað er virkni 
aldraðra?

• Símenntun

• Heilsusamlegar vinnuaðstæður

• Markviss aldursstjórnun hjá

    fyrirtækjum

• Miðlun reynslu

• Vinnumiðlun fyrir eldri

    atvinnuleitendur

• Engin mismunun vegna aldurs

    Atvinnuörvandi skatta og bótakerfi

• Heilsuefling og forvarnir

• Aðlögun húsnæðis

• Aðgengilegar almenningssamgöngur 
á viðráðanlegu verði

• Stuðlað að  sem mestu sjálfræði 
fólks í langtímaumönnun

• Sérsníða tæknileg atriði til að 
greiða fyrir sjálfstæðu lífi eldra 
fólks

Þátttaka í samfélaginu
Starfslok eru ekki það sama og aðgerðarleysi. Framlag eldri borgara til samfélagsins gleymist oft. 
Umönnun, hvort sem það er umönnun maka, foreldris eða barnabarna, sem og  sjálfboðaliðastarf eldri 
borgara er vanmetið. Evrópuárið vill stuðla að því að eldri borgarar fái viðurkenningu fyrir það sem þeir 
gefa  samfélaginu og skapa þeim hagstæðari skilyrði.

• Tekjuöryggi á efri árum

• Stuðningur við samfélagsþátttöku 
og sjáfboðaliðastarf

• Stuðningur við umönnunaraðila

• Samrýming atvinnu  
og umönnunar

• Samstaða og skoðanaskipti

• Aukning tölvukunnáttu

Blásið til 
breytinga

Meðalaldur íbúa Evrópusambandsins er nú 39.8 ár (Eurostat-Tölfræðistofnun Evrópu) 
en árið 2060 mun meðalaldurinn verða kominn upp í 47.2 ár. 30% íbúa munu þá vera 
65 ára og eldri (voru 16% árið 2010). Innan fárra ára mun Evrópubúum á vinnualdri 
fækka en íbúum yfir 65 ára fjölga um um það bil tvær milljónir á ári. Árið 2060 gæti 
orðið  einn aldraður einstaklingur (yfir 65 ára) á hverja tvo einstaklinga á vinnualdri. 

Eldri Evrópa kallar á ýmsar áskoranir; á vinnumarkaði, í heilbrigðiskerfinu og á lífsgæði 
okkar á efri árum. Margir óttast að draga muni úr lífsgæðum eldri borgara, aðrið búast 
við því að aldraðir muni gæta hagsmuna sinna og verða þung byrði á yngri kynslóðum. 

Þurfum við raunverulega að hræðast framtíð þar sem hár aldur verður ráðandi? Ekki 
ef við gætum að heilsu okkar, sköpum fleiri atvinnutækifæri fyrir eldri starfsmenn, 
höldum áfram að vera virkir þátttakendur í samfélaginu sem setur ekki samasem merki 
á milli þess að vera aldraður og því að vera öðrum byrði. Það er að segja ef virkni á 
eldri árum verður gerð að veruleika fyrir alla. Tryggjum það að við fáum tækifæri til að 
fá að vera hraust, virk og sjálfstæð þegar aldurinn færist yfir!

Árið 2012 Evrópuár virkni aldraðra og samstöðu milli kynslóða 
opnar augu almennings fyrir framlegi eldri borgara til samfélagsins 
og því hvernig hægt að styðja það framlag. Markmiðið er að hvetja 
og virkja yfirvöld og framtaksama einstaklinga og fyrirtæki á öllum 
stigum samfélagsins til aðgerða við sköpun fleiri tækifæra og aukinni 
virkni aldraðra og til að styrkja samtöðu milli kynslóða.

Evrópusambandið stendur nú 
frammi fyrir hækkan meðalaldurs 
íbúa.  Þessar breytingar eru eðlileg 
afleiðing veigamikilla framfara 
í samfélaginu, dánartíðni hefur 
lækkað og lífslíkur hækkað.

Samfélögin eru að eldast
Og við með

2010
16 %

30 %
2060


