Evropsko leto 2012: Mejnik na poti k boljšim pogojem za aktivno
staranje v Sloveniji

Bruselj, 21. december 2012. Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med
generacijami 2012 je bilo namenjeno ozaveščanju o tem problemu in spodbujanju
ukrepov, ki ustvarjajo več priložnosti in boljše priložnosti, da starejši ostanejo aktivni in
neodvisni. Namen Evropskega leta je bilo tudi prispevati k edinstveni dvosmerni
solidarnosti med generacijami.
László Andor, evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost, je na
zaključni konferenci EU v Nikoziji (Ciper) 10. decembra osebno ocenil Evropsko leto 2012:
„Leto je uspelo v prizadevanjih, da spremeni naše razumevanje starejših in njihov
doprinos gospodarstvu in družbi. Nekoč smo na porast števila starejših prebivalcev gledali
kot na problem, danes pa ga razumemo kot del rešitve. Evropsko leto je spremenilo način,
kako ljudje govorijo o staranju in populariziralo koncept aktivnega staranja v številnih
državah. Pretreslo je številne interesne skupine in posameznike, stare in mlade, tako da so
začeli ukrepati. Spodbudilo je tisoče novih pobud in dogodkov na evropski, nacionalni,
regionalni in lokalni ravni. Tudi določenim političnim iniciativam je dalo pravi zagon.“
Tudi v Sloveniji je Evropsko leto 2012 vodilo k močni mobilizaciji javnih ustanov, mest in
regij, organizacij starejših občanov in drugih organizacij civilne družbe. Na stotine pobud
se je začelo in odvijali so se najrazličnejši dogodki. Takšni dogodki so bili med drugim
otvoritev Evropskega leta; dogodki, povezani s projektom generations@school, v okviru
katerih so starejši stopili v učilnice, da bi skupaj z učenci raziskovali, kako je moč ustvariti
boljšo družbo za staro in mlado; Nagrade Evropskega leta 2012, s katerimi so priznanja
prejele organizacije in posameznike, ki s svojimi dejavnostmi spodbujajo aktivno staranje;
Dan aktivnih starostnikov, ki je iskal nove načine za angažiranje starejših prostovoljcev in
čim boljše izkoriščanje njihovih prispevanj in ne nazadnje tudi zaključek Evropskega leta,
ki se je 5. decembra odvil na Brdu pri Kranju.
Predsednik Danilo Türk je na zaključnem dogodku izpostavil potrebo po sodelovanju med
generacijami in dejal, da „mora biti medgeneracijski most trden in pošten.“
Slovenija je politični zagon, ki ga je ustvarilo Evropsko leto 2012, izrabila za navdih,
spodbujanje in izvajanje številnih pobud. Med Letom je slovenska Univerza za tretje
življenjsko obdobje, ki je namenjena ljudem po 50. letu, pridobila na razpoznavnosti in
pomoči. Predstavniki Univerz za tretje življenjsko obdobje so delovali na področju razvoja
in izvajanja novega in obsežnega modela, ki združuje izobraževanje starejših za osebno
rast ter njihovo prostovoljsko udejstvovanje. Univerze za tretje življenjsko obdobje so
izvajale tudi kampanje za ozaveščenost, ki predstavnike javnosti spodbujajo k
vključevanju starejših prostovoljcev v svoje projekte. Z izvajanjem programov
izobraževanja in usposabljanja, ki jih vodi slovenska Univerza 50+, lahko javne ustanove
vključujejo visoko izobražene in motivirane starostnike kot prostovoljce, ki pa lahko v
zameno prevzemajo vloge, ki so daleč od tradicionalnih.

Sedaj bo pomembno, da se na dosežkih Evropskega leta 2012 gradiš še naprej in da se
še naprej spodbuja aktivno staranje.
V ta namen so države članice EU skupaj s Komisijo razvile „Usmeritvena načela za aktivno
staranje in medgeneracijsko solidarnost“, ki so jih 6. decembra potrdili evropski ministri za
socialne zadeve. Ta načela so kot preverjanje za nacionalne oblasti in druge interesne
skupine o tem, kaj je treba storiti za spodbujanje aktivnega staranja in kaj je treba storiti
v konkretnih situacijah in izzivih.
Zapuščina Evropskega leta 2012 je tudi indeks aktivnega staranja (Active Ageing Index –
AAI), ki je bil prvič predstavljen na zaključni konferenci na ravni EU v Nikoziji. Švedska,
Finska in Danska so po indeksu aktivnega staranja vodilne na lestvici, sledijo pa jim
Nizozemska, Irska in Združeno kraljestvo. Indeks bo oblikovalcem politik pomagal
prepoznati izzive in nerealiziran potencial starejših, v pomoč pa jim bo tudi pri spremljanju
napredka na področju aktivnega staranja. Indeks AAI so razvili v skupnem projektu
Evropske komisije, Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE) in
Evropskega centra za politiko in raziskave socialne blaginje na Dunaju.
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