NOVICE

EU začenja evropsko leto aktivnega staranja in
solidarnosti med generacijami: sodelujte tudi vi!
Kopenhagen, 18. 01. 2012 – Danes se v Kopenhagnu z dvodnevno konferenco, ki
jo organizirata Evropska komisija in dansko predsedstvo EU, začenja evropsko leto
aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami. Evropsko leto je namenjeno
krepitvi zavesti o aktivnem staranju, predvsem na področju zaposlitve, sodelovanja
starejših v družbi in njihovega samostojnega življenja. Evropsko leto bo spodbujalo
interesne skupine in tvorce politike, da na teh področjih sprejmejo nekatere zaveze
ter jih tudi skušajo uresničiti.
Zaveze lahko segajo na področje zakonodajnih reform (npr. odstranitev ovir, ki
starejšim ljudem onemogočajo, da bi ohranili zaposlitev), spodbujanja analiz in javnih
razprav, krepitve zavesti ter določitve prednostnih področij za sprejetje ukrepov. Med
drugim se lahko mesta vključijo v program Svetovne zdravstvene organizacije, ki
spodbuja mesta, prijazna do starejših; podjetja lahko izboljšajo delovne pogoje za
starejše delavce; civilnodružbene organizacije lahko spodbujajo prostovoljstvo
starejših. Spletna stran evropskega leta je mesto, kjer se lahko objavijo tovrstne
zaveze, poleg tega pa lahko vsakdo najde navdih iz dogajanja drugod. Ob izteku leta
bodo najuspešnejše zaveze prejele priznanja na nacionalni in evropski ravni.
László Andor, evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, je
povedal: “Aktivno staranje pomeni pomoč starejšim ljudem, da ostanejo delovni in
delijo svoje izkušnje z drugimi. Pomeni, da ohranijo aktivno vlogo v družbi in živijo
kar najbolj zdravo, samostojno in polno življenje. Aktivno staranje je ključnega
pomena za izpolnitev cilja o 75-odstotni zaposlenosti ter za to, da bi do leta 2020
vsaj 20 milijonov ljudi rešili iz revščine. Evropsko leto poziva k ukrepom na različnih
področjih – zaposlitve, socialne zaščite, izobraževanja in usposabljanja, zdravstvenih
in socialnih storitev ter stanovanjske in javne infrastrukture.”
Prebivalstvo EU se stara. Leta 2012 bo število delovno sposobnega prebivalstva v
Evropi začelo upadati, število prebivalcev, starejših od 60 let, pa se bo skokovito
povečevalo za približno dva milijona na leto. Ta demografska sprememba je
posledica dejstva, da bo izjemno številčna "baby boom" generacija dosegla starost
za upokojitev. Trenutna povprečna starost v Evropski uniji je približno 40 let, vendar
pa se bo do leta 2060 povišala na 47. Delež prebivalcev EU27, starih 55 let ali več,
je med letoma 1990 in 2010 iz 25 % narastel na 30 %, leta 2060 pa bo predvidoma
znašal okoli 40 %. Vendar ne gre le za to, da Evropejci živijo dlje. So tudi bolj zdravi
kot kadarkoli prej, kar pomeni, da predstavljajo pomemben potencial tako za
družbo kot gospodarstvo.
Evropsko leto 2012 pokriva tri dimenzije aktivnega staranja:
- aktivno staranje v zaposlitvi. Da bi starejše delavce spodbudili k ohranitvi
zaposlitve, je treba predvsem izboljšati delovne pogoje in jih prilagoditi

zdravstvenemu stanju in potrebam starejših delavcev, omogočiti boljši dostop
do vseživljenjskega učenja, s katerim lahko obnovijo svoja znanja, ter
pregledati davčne sisteme in sisteme dajatev, ki morajo predstavljati
učinkovito spodbudo za kasnejšo upokojitev.
- sodelovanje v družbi. Treba je izboljšati možnosti in pogoje za to, da bi
starejši ljudje lahko prispevali družbi kot prostovoljci ali skrbniki družin ter
sodelovali v družbi in se tako izognili socialni izolaciji ter s tem povezanim
težavam in tveganjem.
- samostojno življenje. Z ukrepi, ki lahko podaljšajo leta zdravega življenja in
preprečijo odvisnost od drugih, je treba spodbujati zdravje in preventivno
zdravstveno varstvo. Poleg tega je treba poskrbeti za okolje (javne zgradbe,
infrastrukturo, prevozne storitve, stavbe), prijaznejše do starejših, ki bo čim
bolj spodbujalo njihovo samostojnost.

Ozadje
V evropskem letu aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami se bo zvrstilo
več sto dejavnosti, projektov in dogodkov za obveščanje, ki jih bodo spodbujali
tako na ravni EU kot tudi na nacionalni ravni.
- Konferenca v Kopenhagnu, ki bo otvorila evropsko leto 2012 in se bo
osredotočila na vprašanje, kako lahko z inovacijami odgovorimo na
prihajajoče izzive, povezane s staranjem družbe na področjih zaposlitve,
zdravja in socialnih zadev. Med govorniki: László Andor, komisar za
zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, in John Dalli, komisar za
zdravje in varstvo potrošnikov, Mette Frederiksen, danska ministrica za delo,
Sotiroula Charalambous, ciprska ministrica za delo in socialno varnost, ter
Karen Hækkerup, danska ministrica za socialne zadeve in vključevanje, in
interesne skupine.
- Novinarska konferenca v okviru evropskega leta 2012 (konferenca za
novinarje, ki bo organizirana marca 2012 v Bruslju).
- Različni dogodki bodo priložnost, da se vključijo tudi interesne skupine in
državljani ter prispevajo k aktivnemu staranju in solidarnosti med
generacijami po vsej EU. Ob koncu leta bodo nekatere izjemne dosežke
izpostavili na svečani podelitvi evropskih priznanj.
Glavni datumi in dogodki v zvezi z aktivnim staranjem:
- 18./19. januar – EL2012 otvoritvena konferenca v Kopenhagnu
- januar/februar – državne otvoritvene konference
- 14. februar – Forum EL2012, ki ga bo v Bruslju organiziral Odbor regij
- marec – medijska konferenca "Poročanje glede starosti in solidarnosti med
generacijami" v Bruslju
- 7. april – Svetovni dan zdravja in staranja
- 29. april – Evropski dan solidarnosti med generacijami
medgeneracijskih srečanj v šolah v tednu pred in po 29. aprilu)

(spodbujanje

- 4. junij – konferenca z naslovom "Učinkovito upravljanje za aktivno in zdravo
staranje" v Bruslju
- 19./20. september – ministrska konferenca o staranju UNECE na Dunaju
- 1. oktober – Mednarodni dan starejših
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- 4. november – Evropski demografski forum
- november – slavnostna podelitev priznanj v Bruslju
- december – zaključna konferenca na Cipru

Za več informacij:
Uradna spletna stran za evropsko leto
Domača stran László Andor, evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in
vključevanje

Glejte tudi:
posebni Eurobarometer 378: aktivno staranje (Poročila in dejstva)
primerjalne informacije držav članic EU v IP/12/16
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/16&format=HTML&
aged=0&language=SL&guiLanguage=en
in MEMO/12/10
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/10&format=HT
ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Eurostat novice
Publikacije:
Eurostat brošura – Aktivno staranje in solidarnost med generacijami – statistični
portret Evropske unije 2012
Kako spodbuditi aktivno staranje v Evropi – podpora EU lokalnim in regionalnim
akterjem
Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012
Videoposnetki:
Video zapis Evropskega leta – Nikoli prestar …
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1002&langId=en
Video predstavitev o pokojninah
Ob začetku Evropskega leta 2012 so Avdiovizualne službe GD za komuniciranje
pripravile prvega od dveh 26-minutnih video posnetkov iz zaloge:
http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=26550
Kontakti:
Andrea Ricciarelli, ICWE GmbH; tel: +49 (0)30 310 18 18 43; faks: +49 (0)30 324
98 33; andrea.ricciarelli@icwe.net
Cristina Arigho:
+32 2 298 53 99
Cristina.Arigho@ec.europa.eu
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