Anul European 2012: Un an de referinţă pentru o mai bună
implementare a conceptului de îmbătrânire activă, în România

Bruxelles, 20 decembrie 2012. Anul European 2012 pentru îmbătrânire activă şi
solidaritate între generaţii a avut ca scop o mai bună conştientizare a acestei probleme şi
promovarea măsurilor care creează oportunităţi mai numeroase şi de o calitate mai bună
pentru ca persoanele vârstnice să rămână active şi independente. De asemenea, Anul
European şi-a propus să contribuie la solidaritatea bidirecţională reală între generaţii.
László Andor, comisarul European pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi
incluziune, a oferit evaluarea proprie în ceea ce priveşte Anul European 2012 la Conferinţa
de închidere a UE de la Nicosia (Cipru) pe 10 decembrie: „Anul acesta a reuşit să ne
modifice percepţia în ceea ce priveşte persoanele vârstnice şi contribuţia lor în economie şi
în societate. Odinioară consideram creşterea numărului de persoane vârstnice drept o
problemă, astăzi considerăm că acestea fac parte din soluţie. Anul European a modificat
maniera în care discutăm despre îmbătrânire şi a popularizat conceptual de îmbătrânire
activă în multe ţări. A determinat mulţi investitori şi persoane interesate, tineri şi bătrâni,
să ia măsuri. A determinat apariţia a mii de iniţiative noi şi evenimente la nivel european,
naţional, regional şi local. A oferit un impuls politic anumitor iniţiative la nivel politic.”
În România, Anul European 2012 a avut ca efect şi o mobilizare puternică a autorităţilor
publice, a oraşelor şi regiunilor, a organizaţiilor de pensionari şi a altor organizaţii din
societatea civilă. Au fost lansate sute de iniţiative şi s-au organizat sute de evenimente.
Printre acestea se numără conferinţa de deschidere a Anului European; evenimente legate
de proiectul generations@school, eveniment care a adus persoane vârstnice în sălile de
clasă , pentru a cerceta împreună cu elevii modalităţi de construire a unei societăţi mai
bune atât pentru cei vârstnici, cât şi pentru cei tineri; Premiile Anului European 2012, care
au omagiat organizaţiile şi persoanele care au promovat conceptul de îmbătrânire activă
prin activităţile lor; Ziua Pensionarilor, eveniment prin care s-a dorit găsirea de noi
modalităţi de implicare a voluntarilor pensionari şi de valorificare la maximum a
contribuţiei acestora şi, în sfârşit, conferinţa de închidere de la Predeal.
Conferinţa de închidere, care a avut loc pe 27-28 noiembrie în România, a atras prezenţa
unor demnitari de rang înalt, printre care se numără: Mariana Câmpeanu, Ministrul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, care a deschis discuţiile şi a răspuns la întrebări cu privire la
politicile naţionale care vizează integrarea socială a vârstnicilor; Liviu Cocoş, primarul
oraşului Predeal, care a mulţumit participanţilor pentru implicarea lor în problemele care
privesc îmbătrânirea activă şi solidaritatea între generaţii; Denisa Oana Pătraşcu, Secretar
de Stat pentru Muncă, Familie şi Asistenţă socială, împreună cu Iulia Şerban, consilier
informare şi comunicare la Reprezentanţa CE din România, şi Vasile Bejan, consilier al
prefectului judeţului Braşov, care au subliniat implicarea autorităţilor naţionale şi locale în
Anul European 2012 destinat îmbătrânirii active.
România a folosit contextul politic creat de Anul European 2012 pentru a inspira, a
promova şi a implementa diverse iniţiative şi în următorul an. În 2013, Ministerul Muncii,

Familiei şi Protecţiei Sociale va pregăti schiţa pentru un cadru strategic cu privire la
persoanele vârstnice şi îmbătrânirea activă pentru perioada 2014-2020.
În plus, în 2012 conceptul de îmbătrânire activă a fost promovat de Guvernul României cu
ajutorul mai multor evenimente organizate în colaborare Consiliul Naţional al Persoanelor
Vârstnice, organizaţii nonguvernamentale şi autorităţi locale. Federaţia Caritas România a
construit un site web destinat persoanelor vârstnice: „young forever”, ca platformă pentru
viitoarele dezbateri. Fundaţia Principesa Margareta a României a organizat o campanie de
conştientizare a publicului şi au fost deschise centre de zi pentru persoanele vârstnice şi
voluntarii pensionari, în mai multe oraşe.
În viitor, este important să se valorifice realizările Anului European 2012 şi să se continue
eforturile de promovare a conceptului de îmbătrânire activă.
În acest scop, ţările membre ale UE, împreună cu Comisia, au dezvoltat „Principiile
directoare ale conceptului de îmbătrânire activă şi ale solidarităţii între generaţii”, care au
fost aprobate de miniştrii de resort din ţările UE pe 6 decembrie 2012. Aceste principii ar
trebui să se constituie într-o listă de obiective pentru autorităţile naţionale şi alte entităţi
interesate în ceea ce priveşte măsurile care trebuie luate pentru a promova conceptul de
îmbătrânire activă şi măsurile care trebuie aplicate în cazul unor situaţiilor şi provocărilor
specifice.
O altă consecinţă a Anului European 2012 este Indexul îmbătrânirii active (AAI), care a
fost prezentat pentru prima dată la nivelul UE la conferinţa de închidere de la Nicosia.
Suedia, Finlanda şi Danemarca, urmate de Ţările de Jos, Irlanda şi Regatul Unit, se află în
partea superioară a AAI pentru anul 2012. Indexul va ajuta decidenţii politici să identifice
provocările şi potenţialul nevalorificat al persoanelor vârstnice şi să monitorizeze progresul
în domeniul îmbătrânirii active. AAI a fost conceput într-un proiect comun al Comisiei
Europene, al Comisiei Economice pentru Europa a ONU (CEE-ONU) şi a Centrului European
pentru Politici de Protecţie Socială şi Cercetare de la Viena.
Pentru mai multe informaţii:
Pagina web naţională a Anului: www.mmuncii.ro
Pagina web oficială a Anului: http://europa.eu/ey2012/
European Guiding Principles on Active Ageing and Solidarity between Generations
(Principiile călăuzitoare ale conceptului de îmbătrânire activă şi a solidarităţii între
generaţii)
Active Ageing Index
(Indexul Îmbătrânirii Active)
Publicaţii:
The EU Contribution to active ageing and solidarity between Generations
(Contribuţia UE la conceptul de îmbătrânire activă şi solidaritatea între generaţii)
Eurostat brochure - Active ageing and solidarity between generations – a statistical
portrait of the European Union 2012
(Broşura Eurostat – Îmbătrânirea activă şi solidaritatea între generaţii – un portret statistic
al Uniunii Europene 2012)
How to promote active ageing in Europe - EU support to local and regional actors
(Cum se promovează îmbătrânirea activă în Europa – suportul UE pentru actorii regionali
şi locali)
European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012
(Anul European 2012 pentru Îmbătrânirea activă şi solidaritatea între generaţii)
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