Euroopa aasta 2012: verstapost teel paremate aktiivsena
vananemise tingimuste poole Eestis

Brüssel, 17. Jaanuar 2013. Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise
solidaarsuse Euroopa aasta 2012 on võtnud sihiks teadlikkuse suurendamise nende
probleemide suhtes ning propageerinud meetmeid, mis loovad eakatele inimestele
rohkem ja paremaid võimalusi jääda aktiivseks ja iseseisvaks. Euroopa aastal oli samuti
soov aidata kaasa tõelisele kahepoolsele põlvkondadevahelisele solidaarsusele.
László Andor, Euroopa tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik, andis
oma isikliku hinnangu Euroopa aastale 2012 EL lõpukonverentsil Nikosias (Küprosel) 10.
detsembril: “See aasta on suutnud muuta meie arusaama eakatest inimestest ja nende
panusest majandusse ja ühiskonda. Kui kunagi nägime eakate inimeste arvu kasvu
probleemina, näeme täna neid osana lahendusest. Euroopa aasta on muutnud viisi, kuidas
inimesed vananemisest räägivad, ning on muutnud paljudes riikides populaarseks
aktiivsena vananemise kontsepti. See on ergutanud tegutsema suure hulga huvigruppe ja
üksikisikuid, nii vanu kui noori. See on andnud hoogu tuhandetele uutele algatustele ja
üritustele Euroopa, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasemel. See on andnud poliitilise hoo
sisse teatud poliitikaalgatustele.”
Eestis viis Euroopa aasta 2012 ka avalike võimude, linnade ja piirkondade, eakate
kodanike organisatsioonide ning muude tsiviilühiskonna organisatsioonide tugeva
mobiliseerumiseni. Käivitati erinevaid algatusi ja organiseeriti üritusi. Nende hulka
kuulusid Euroopa aasta avakonverents; generations@school projektiga seotud üritused,
mis tõid eakad inimesed klassitubadesse koos õpilastega uurima, kuidas luua parem
ühiskond vanadele ja noortele; Euroopa aasta 2012 auhinnad, mis tõstsid esile
organisatsioone ja üksikisikuid, kes soodustasid oma tegevusega aktiivsena vananemist;
Seniorforce Day, mis püüdis leida uusi viise eakate vabatahtlike kaasamiseks ja nende
panusest maksimaalse võtmiseks; ning lõpuks lõpuüritus Eestis 19. detsembril.
Marten Lauri Siseministeeriumist ütles lõpukonverentsil Eestis: ”Ainult 10% riigi
rahvastikust on seotud vabatahtliku tegevusega, kuid see number võiks olla kõrgem ning
meil on potentsiaali. Pole vaja oodata, kuni keegi teie abi palub. Osalege selles täna.“
Eesti ja Eesti Sotsiaalministeerium kasutasid Euroopa aasta 2012 poolt loodud
poliitilist hoogu, et töötada välja laialdase aktiivsena vananemise strateegia poliitika
loomiseks ette nähtud poliitikaraamistik, mis katab sotsiaal-, töö-, haridus- ja
tervishoiupoliitika, mis jõustuvad 2013. aasta esimese kvartali lõpus. Alates 1997. aastast
Sotsiaalministeeriumi konsultandist nõustajana tegutsev Eakate Poliitika Komisjon (EPK)
käivitas arutluse selle kohta, kuidas lahendada Eesti vananeva rahvastikuga seotud
probleeme. EPK koosneb mõningate kõige mõjuvõimsamate sotsiaalpartnerite
esindajatest, kellel on tugevad teadmised ja sügav arusaam igapäevaelus eakate ees
olevatest probleemidest. Alates 2011. aastast, mil algas 2013-2020 Aktiivsena

vananemise strateegia (AVS) ettevalmistamise protsess, on üle 60 sotsiaalpartneri ja
klientgrupi hulgas aktiivselt arutatud mitmeid tähtsaid vana ea maine, põlvkondade
integratsiooni, elukestva õppe poliitika ja üle 50 aastaste võimalustega hariduses ning
sotsiaalhoolekande ja tervishoiuga seotud probleeme.
Nüüd on tähtis Euroopa aasta 2012 saavutusi edasi arendada ja jätkata püüdlusi
aktiivsena vananemise edendamisel.
Seetõttu on EL liikmesriigid koos Komisjoniga töötanud välja “Aktiivsena vananemise ja
põlvkondadevahelise solidaarsuse juhtprintsiibid”, mida 6. detsembril 2012. a toetasid EL
sotsiaalministrid. Need põhimõtted on mõeldud kontrollloendina kasutamiseks riigivõimude
ja teiste huvigruppide poolt, et näha, mida on vaja teha aktiivsena vananemise
edendamiseks, ning mis tuleb rakendada vastavale olukorrale ja probleemidele.
Veel üks Euroopa aasta 2012 pärand on Aktiivsena vananemise indeks (AVI), mida esitleti
esmakordselt EL tasemel lõpukonverentsil Nikosias. 2012. aasta Aktiivsena vananemise
indeksi tipus on Rootsi, Soome ja Taani, kellele järgnevad Holland, Iirimaa ja
Ühendkuningriik. Indeks aitab poliitika loojatel tuvastada probleeme ja eakate
realiseerimata potentsiaali ning jälgida arengut aktiivsena vananemise alal. AVI loodi
Euroopa Komisjoni ja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) ning Euroopa
Sotsiaalhoolekandepoliitika ja Uurimistöö Keskuse (Viin) vahelise ühisprojektina.
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