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Evropsko leto 2012, posvečeno dejavnemu
staranju in solidarnosti med generacijami,
je imelo jasen namen: povečati
osveščenost vseh o pomenu prispevanja
starejših k družbenemu in ekonomskemu
razvoju. Namen je bil spodbuditi politike,
posameznike, ustrezne organizacije in
ustanove na vseh ravneh, da se zavzamejo
za ustvarjanje okoliščin za dejavno staranje
in krepitev solidarnosti med generacijami.
Dosežki so bili raznoliki in številni
38 predsednikov, ministrskih predsednikov
in ministrov sodelovalo v dogodkih med
letom. Vsega skupaj je bilo 5000
sodelujočih. Film poroča, da je več kot 11
000 starejših sodelovalo v dogodkih
povsod po Evropski uniji, več kot 420 šol se
je vključilo v dejavnosti generations
@school, 337 dogodkov je bilo
organiziranih, 6162 člankov napisanih,
3432 spletnih člankov, 329 oddaj in 1.578.
000 obiskov so doživele evropske strani.

Zaključni dogodek so postavili na oder v
decembru v Nikoziji, v času ciprskega
predsedovanja. Evropsko leto je pritegnilo
raznolike deležnike. Vsi so si prizadevali za
boljše odnose med generacijami in
dejavno staranje. Nastalo je na stotine
novih pobud in dogodkov na evropski,
nacionalni , regionalni ravni; na področju
zaposlovanja starejših, sodelovanja
starejših v družbi in samostojnega,
neodvisnega življenja starejših. Količinsko
gledano je bilo leto uspešno, toda kaj se je
v Evropi in posameznih okoljih zares
zgodilo in spremenilo v življenju starejših
in v odnosu med generacijami? To je
vprašanje, ki si ga postavljamo v Sloveniji.
So nastale nove storitve za starejše, se je
izboljšala zakonodaja, so starejši vključeni
v procese odločanja, so se omilili slabšalni
stereotipi o starejših, se je omilila
diskriminacija po starosti ? So starejši bolj
vključeni v trg dela? Potrebovali bi
vsebinsko analizo količinskih podatkov
preden bi lahko odgovorili na vprašanja.
Politične pobude
Države članice so skupaj z Evropsko
komisijo pripravile Vodilo za dejavno
staranje in solidarnost med
generacijami, vodilo ki so ga potrdili
ministri za socialne zadeve 6. decembra
2012. Vodilo se nanaša na države članice,
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regije, mesta, podjetja in organizacije, ki
naj odigrajo vlogo na tem področju, v
prihajajočih letih.

• Irska se je odločila, da bodo občine
izdelale svoje lastne programe za starosti
prijazna naselja in sicer do konca leta 2013.

Na zaključni konferenci so predstavili
indeks dejavnega staranja. Ta je plod
sodelovanja me Evropsko komisijo in
Združenimi narodi, oziroma njihovo
Komisijo za gospodarstvo Evrope
(UNECE). Indeks naj pomaga državam, da
ugotovijo stanje na svojem področju in
potenciale ter spremljajo, kako se razvija
dejavno staranje.

• Poljska je v avgustu 2012 sprejela vladni
program za dejavnosti starejših v letih2012–2013.

Številne države članice so sprožile
nastanek pomembnih političnih pobud,
med njimi so naslednje:

Kako premostiti težave

Projektno srečanje FORAGEna
Cipru

• Avstrija je predstavila Zvezni načrt za
starejše državljane in sicer v januarju 2012.
Takšen načrt je Slovenija dosti pred
Avstrijo pripravila že večkrat zapored, a
zdaj zadnji še zmeraj čaka na obravnavo!
• Belgija je v novembru 2012 ustanovila
novo Svetovalno telo starejših in za
starejše.
• Nemčija je vodila kampanjo osveščanja.
Nemška agencija proti diskriminaciji je leto
2012 proglasila za Leto boja proti
diskriminaciji po starosti.

V svojem zaključnem govoru na Cipru, ob
koncu leta 2012 je evropski komisar za
delo socialne zadeve in družbeno
vključenost László Andor dejal, da je bilo
Evropsko leto 2012 pomemben mejnik v
prizadevanjih za dejavno staranje, za
razvoj ustreznih politik in pobud. Povedal
je, da ga presenečajo zavzetost in
inovativne zamisli več sto organizacij,
podjetij in posameznikov, ki so povečali
možnosti starejših za dejavno staranje, za
njihovo nadaljnjo zaposlenost in
sodelovanje v ekonomskem in družbenem
razvoju.
Evropski komisar je ob tem dejal: “Vse
skupaj mi zbuja zaupanje v to, da imamo
moč, da se spoprimemo s starajočo se
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družbo. Vesel bi bil, če bi s prizadevanji
nadaljevali tudi po koncu tega evropskega
leta.

Evropsko leto bo evalviral Ecorys, nam v
projektu FORAGE pa preostane lepše
opravilo; da preprosto nadaljujemo z
začetim delom.
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