
Nonoraw kisbiet eċċezzjonali
Aħna mhux se nkunu lesti mill-bini ta’ soċjetà aħjar għall-popolazzjonijiet anzjani sal-aħħar 
tal-2012. Iżda t-tmiem tas-Sena Ewropea se jkun mument li nieħdu kont ta’ dak li nkiseb 
s’issa permezz ta’ firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati. L-aktar kontribuzzjonijiet eċċezzjonali 
għal anzjanità attiva u s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet se jiġu onorati waqt ċerimonja ta’ 
premjazzjoni Ewropea. Kun żgur li l-kisbiet tiegħek ma jiġux injorati!

Ibqa’ f’kuntatt! 
Il-websajt huwa l-post ċentrali tal-laqgħat tas-Sena Ewropea. Hemmhekk, ser issib 
informazzjoni dettaljata dwar l-impenji kollha u l-inizjattivi li qed isiru biex jitrawwem 
tixjiħ attiv fl-Ewropa, flimkien ma’ aħbarijiet, avvenimenti u stejjer ta’ ispirazzjoni tal-
ħajja bejn il-ġenerazzjonijiet. Ikklikkja fuq “involvi ruħek” sabiex taqsam ma’ ħaddieħor 
dak li qed tagħmel. Identifika ruħek bħala sieħeb tas-Sena Ewropea billi tuża l-logo fl-
attivitajiet tiegħek! 

Kampanja għal soċjetà aħjar

għall-anzjani u ż-żgħażagħ

Tul is-Sena Ewropea, se jseħħu avvenimenti u attivitajiet fis-27 
Stat Membru flimkien mal-Iżlanda, Liechtenstein u n-Norveġja. 
Il-websajt tqegħidhom fuq il-mappa.. Skopri aktar dwar x’inhu 
jiġri ħdejk, dwar il-koordinatur nazzjonali ta’ pajjiżek u dwar 
organizzazzjonijiet li jaħdmu fuq it-tixjiħ attiv u s-solidarjetà bejn 
il-ġenerazzjonijiet fuq:
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Involvi ruħek

f’anzjanità attiva?
Is-Sena Ewropea hi opportunità unika biex flimkien niċċelebraw u nimmobilizzaw l-esperjenza, 
l-għerf u l-ħafna kwalitajiet oħra li ċittadini maturi jġibu lejn is-soċjetà. Is-Sena Ewropea 
tisfida l-perċezzjonijiet tagħna ta’ persuni anzjani bħala piż fuq is-soċjetà billi tiffoka fuq 
il-potenzjali u l-opportunitajiet aktar milli d-dizabilità u l-ostakli. Għandna potenzjali għal 
ħajja aktar attiva u sodisfaċenti fi kwalunkwe età - u dawn jeħtieġu li jiġu realizzati għall-
benefiċċji tagħna stess u għal dak tas-soċjetà kollha kemm hi. Anke Ewropa aktar anzjana 
hi mimlija b’opportunitajiet!

Qatt m’int xiħ/a żżejjed… għat-tixjiħ attiv

European Seniorforce Day
Kull sena, fl-1 ta’ Ottubru, il-pajjiżi madwar id-dinja kollha jiċċelebraw il-Jum Internazzjonali 
dedikat għall-Anzjani. Din is-sena l-awtoritajiet pubbliċi u l-organizzazzjonijiet voluntiera 
madwar l-Ewropa kollha huma mistiedna jiddedikaw jum wieħed – jew l-1 ta’ Ottubru jew 
kwalunkwe jum ieħor f’Ottubru – biex isibu modi kif jinvolvu voluntiera anzjani u jagħmlu 
l-aħjar li jistgħu bil-kontribuzzjoni tagħhom. Hemm ħafna skop għal avvenimenti u attivitajiet 
differenti: fieri tal-volontarjat, jiem ta’ azzjoni fil-komunità (eż. biex ittejjeb spazju pubbliku) 
jew voluntiera żgħażagħ jistiednu persuni anzjani biex jipparteċipaw fl-attivitajiet tagħhom.

Aqsam l-esperjenza tal-
anzjanità tiegħek, għid 
l-istorja tiegħek!
Tul 1-2012, stejjer u esperjenzi tal-ħajja taċ-
ċittadini Ewropej ta’ kull ġenerazzjoni se 
jintwerew u jitqassmu fuq il-websajt tas-Se-
na Ewropea. Aħna partikolarment interes-
sati li nippreżentaw kif nies anzjani jistgħu 
jappoġġjaw liż-żgħażagħ u jsaħħu r-rabtiet 
bejn il-ġenerazzjonijiet differenti. 

http://europa.eu/ey2012/



Is-Sena Ewropea għandha tkun opportunità għalik - bħala ċittadin, bħala persuna li timpjega, 
bħala rappreżentant elett - biex taħseb dwar x’tista’ tagħmel biex tippromwovi l-anzjanità 
attivà u ssaħħaħ is-solidarjetà. Hi stedina għalik sabiex timpenja ruħek għal azzjonijiet 
speċifiċi li jikkontribwixxu għal dawn l-għanijiet. 

Impenn jista’ jieħu diversi forom, u kull impenn jgħodd. Kull individwu, kull korp pubbliku jew 
privat, kumpanija, assoċjazzjoni jew muniċipalità, kbar jew żgħar, jistgħu jistabilixxu u jilħqu 
miri li jistgħu jinkisbu sabiex jippromwovu rwol aktar attiv għaċ-ċittadini anzjani. Minn dawk 
li jfasslu l-politika li timplimenta leġislazzjoni jew programmi komprensivi ta’ azzjoni għall-
kumpaniji li jtejbu l-faċilitajiet fuq il-post tax-xogħol u sigħat tax-xogħol... il-possibilitajiet 
huma bla tmiem – kif ukoll il-ħtiġijiet għat-titjib!

Aqsam ma’ ħaddieħor dak li qed tagħmel fuq il-websajt tas-Sena Ewropea - u ikseb ispirazzjoni 
għax-xogħol tiegħek minn hemm! 

X’nistgħu nagħmlu?
Li żżomm ruħek f ’saħħtek - kemm fiżikament u mentalment - hu essenzjali, kemm biex 
tapprofitta mill-opportunitajiet fis-suq tax-xogħol u biex tgawdi minn ħajja ta’ kwalità 
tajba. Dan ifisser li tevita mard u korrimenti kkawżati minn kondizzjonijiet ħżiena tax-
xogħol kif ukoll li tippromwovi stili ta’ ħajja b’saħħithom. It-tagħlim matul il-ħajja 
jassigura li għandna ħiliet aġġornati sat-tmiem il-karrieri tagħna. Persuni li jimpjegaw 
jistgħu jaddattaw il-kondizzjonijiet tax-xogħol, is-sigħat u l-arranġamenti, kif l-aħjar 
jaqdu l-bżonnijiet tal-ħaddiema anzjani. Il-gvernijiet għandhom jirrevedu sistemi fiskali 
u tal-benefiċċji sabiex jassiguraw li x-xogħol irendi f ’kull età. 

Xogħol bla ħlas ipprovdut mill-anzjani bħala voluntiera f ’assoċjazzjonijiet u bħala dawk 
li jieħdu ħsieb ħaddieħor għandu jkun rikonoxxut u appoġġjat, per eżempju, billi jiġi 
pprovdut taħriġ lil dawk li jieħdu ħsieb ħaddieħor kif ukoll kura temporanja biex jiġi 
assigurat li l-piż ma jsirx insopportabbli u tiżola dawk li jieħdu ħsieb lill-ħaddieħor mill-
bqija tas-soċjetà. Fl-assoċjazzjonijiet, persuni iżgħar għandhom ħafna x’jibbenefikaw 
mill-esperjenza, il-ħiliet u l-wirt kulturali ta’ persuni aktar anzjani. 

Impjieg
Hekk kif l-għomor tal-ħajja jiżdied madwar l-Ewropa, l-etajiet tal-pensjonijiet qed jiżdiedu, imma ħafna jibżgħu 
li dawn mhux se jkunu jistgħu jibqgħu fl-impjieg attwali tagħhom jew isibu xogħol ieħor sakemm ikunu jistgħu 
jirtiraw bil- pensjoni deċenti. Għandna nagħtu lill-ħaddiema aktar anzjani opportunitajiet aħjar fis-suq tax-xogħol.

Promozzjoni ta’ għajxien indipendenti
Saħħitna tonqos hekk kif aħna nixjieħu. Iżda hemm ħafna li jista’ jsir biex is-soċjetajiet isiru ħafna aktar 
favorevoli lejn persuni li jsofru minn problemi tas-saħħa u diżabilitajiet diversi. It-tixjiħ attiv ifisser ukoll li 
jkollna l-possibbiltà hekk kif nikbru u nixjieħu sabiex inkunu nistgħu nibqgħu responsabbli għal ħajjitna 
stess għall-itwal żmien possibbli.

Is-Sena Ewropea hi bbażata fuq 
it-teħid ta’ azzjoni u li jsir tibdil 
sabiex inkunu nistgħu nibnu 
soċjetà aktar inklussiva għall-
persuni ta’ kull età. Dan mhux se 
jseħħ permezz ta’ digriet. Dan 
jeħtieġ sforz kollaborattiv sostnut 
fejn ħafna għandhom jagħtu 
sehemhom fih. 

• It-tagħlim tul il-ħajja u l-akkwist 
ta’ ħiliet ġodda

• Kondizzjonijiet tax-xogħol 
b’saħħithom 

• Amministrazzjoni ta’ strateġiji 
ta’ età f’ kumpaniji

• Servizzi għall-Impjieg għall-persuni 
aktar anzjani li qed ifittxu impjieg

• L-ebda diskriminazzjoni fl-età
• Taxxa li tippromwovi l-impjieg / 

sistemi ta’ benefiċċju
• It-trasferiment ta’ esperjenza

• Promozzjoni tas-saħħa u kura 
preventiva tas-saħħa

• Akkomodazzjoni addattata
• Trasport aċċessibbli u mhux għali
• Ambjenti, prodotti u servizzi li huma 

addattati għall-anzjani 

• Il-massimizzazzjoni tal-awtonomija 
fil-kura fit-tul

• Il-modifikar fit-teknoloġija 
biex tinkoraġġixxi għajxien 
indipendenti

Parteċipazzjoni fis-soċjetà
L-irtirar ta’ persuna mix-xogħol ma jfissirx issir għażżien. Il-kontribut ta’ persuni aktar anzjani lejn is-soċjetà bħala 
persuni li jieħdu ħsieb ħaddieħor, tipikament il-ġenituri jew il-konjuġi tagħhom u n-neputijiet tagħhom huma 
spiss injorati, u dan huwa r-rwol tagħhom bħala voluntiera. Is-Sena Ewropea tfittex li tiżgura rikonoxximent 
akbar ta’ dak li l-anzjani jġibu lejn is-soċjetà u joħolqu aktar kondizzjonijiet ta’ appoġġ għalihom.

• Dħul sigur fix-xjuħija
• Appoġġ għall-parteċipazzjoni 

soċjali u l-volontarjat
• Appoġġ għall-persuni li jieħdu 

ħsieb ħaddieħor

• Rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u 
l-kura

• S-solidarjetà u djalogu
• Innaqqsu l-firda diġitali

L-impenn 
għall-bidla

L-età medja fl-UE hi 39.8 (statistiċi tal-Eurostat), iżda sal-2060 l-età medja taċ-ċittadin 
tal-UE se tkun 47.2. Dawk li għandhom 65 sena jew aktar se jammontaw għal kważi 30% 
tal-popolazzjoni tal-U.E. sal-2060 (16% fl-2010).

Fi ftit snin minn issa, il-popolazzjoni Ewropea ta’ età tax-xogħol se tonqos, filwaqt li l-po-
polazzjoni ta’ età ta’ 65 u aktar se tkompli tiżdied sa żewġ miljun persuna fis-sena. Sal-
2060, jista’ jkun hemm persuna waħda anzjana għal kull żewġ persuni ta’ età tax-xogħol. 

Ewropa aktar anzjana tippreżenta sfidi varji: lis-suq tax-xogħol tagħna, lis-sistemi tas-
saħħa tagħna u kwalità tal-għajxien tagħna wara li nirtiraw. Ħafna jibżgħu li l-ħajja se 
tmur għall-agħar għall-anzjani; oħrajn jistennew li n-nies aktar anzjani jfittxu interessi 
tagħhom infushom u jimponu piż tqil fuq il-ġenerazzjonijiet iżgħar.

Aħna verament għandna nibżgħu mill-futur fis-soċjetajiet anzjani tagħna? Żgur li le jekk 
nippreservaw saħħitna għal żmien itwal, jekk noħolqu aktar opportunitajiet fis-suq tax-
xogħol għall-ħaddiema aktar anzjani; jekk nibqgħu membri attivi tal-komunità; u jekk 
nistgħu ngħixu f ’ambjent fejn tixjiħ ma jfissirx insiru dipendenti fuq ħaddieħor - fil-
qosor, jekk “ix-xjuħija attiva” issir realtà għalina lkoll. Ejja nassiguraw li għandna l-aħjar 
opportunità possibbli biex nibqgħu b’saħħitna, attivi u indipendenti, hekk kif inkomplu 
nikbru!

Is-Sena Ewropea 2012 ghal Anzjanità Attiva u s-solidarjetà bejn 
il-Ġenerazzjonijiet tqajjem kuxjenza tal-kontribuzzjoni li nies aktar 
anzjani jagħtu lis-soċjetà u kif din tista’ tiġi appoġġjata. Hi tfittex 
li tinkoraġġixxi u timmobilizza dawk li jfasslu l-politika u partijiet 
interessati rilevanti fil-livelli kollha biex jieħdu azzjoni bil-għan li 
joħolqu opportunitajiet aħjar għat-tixjiħ attiv u jsaħħu s-solidarjetà 
bejn il-ġenerazzjonijiet.

L-Unjoni Ewropea qed tesperjenza 
tixjiħ fil-popolazzjoni. Din il-bidla 
demografika hi l-konsegwenza 
inevitabbli ta’ kisbiet ewlenin 
fi ħdan is-soċjetajiet tagħna 
- mortalità mnaqqsa ħafna u 
għalhekk għomor tal-ħajja ogħla. 

It-tixjiħ attiv ifisser li nikbru saħħitna u bħala membri sħaħ tas-soċjetà, li 
nħossuna aktar sodisfatti fl-impjiegi tagħna, aktar indipendenti fil-ħajja 
tagħna ta’ kuljum u aktar involuti bħala ċittadini. Ma jimpurtax kemm 
għandna żmien, xorta nistgħu nagħmlu l-parti tagħna fis-soċjetà u ngawdu 
minn kwalità ta’ ħajja aħjar. L-isfida hi li nagħmlu kull ma nistgħu mill-
potenzjal enormi li aħna għandna anki f’età aktar avvanzata. Is-Sena 
Ewropea 2012 tfittex li tippromwovi anzjanità attiva fi tliet oqsma:

jixjieħu u aħna wkoll

2010
16 %

30 %
2060

  

Tixjiħ attiv:  
Xi jfisser?


