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W świetle obecnej sytuacji gospodarczej Unia Europejska znalazła się dziś na rozdrożu. 

Europejczycy potrzebują miejsc pracy, konkurencyjności, wzrostu gospodarczego w 

połączeniu z zapewnieniem bezpieczeństwa, zrównoważonej przyszłości i godnej jakości 

życia na każdym jego etapie. Na całym świecie mamy do czynienia z tymi wyzwaniami, 

dlatego Unia Europejska musi zredefiniować wizję siebie i priorytetów koniecznych dla 

wspólnotowych działań.   

Urbanizacja, globalizacja, zmiany klimatu czy starzenie się społeczeństwa to ogólne 

tendencje, które nasilają się i ujednolicają w różnych regionach i krajach świata. Ponieważ 

nierozerwalnie się ze sobą łączą, muszą być również wspólnie rozpatrywane. Należy jednak 

wystrzegać się koncentrowania tylko na aktualnej sytuacji gospodarczej, grozi to bowiem 

brakiem możliwości zmiany formuły organizacji naszego społeczeństwa i gospodarki, która 

mogłaby przecież zapewniać większą solidarność wszystkich populacji i grup wiekowych. 

W sytuacji aktualnego kryzysu gospodarczego i finansowego, powodującego kolejne 

nierówności społeczne, tym potrzebniejsza jest zmiana sposobu postrzegania sposobu 

organizacji naszego społeczeństwa, naszych rynków pracy i systemów opieki społecznej. To 

                                                           
1
 AGE Platform Europe to europejska sieć około 167 organizacji i osób w wieku 50 + bezpośrednio 

reprezentująca ponad 30 milionów osób starszych w Europie. Celem jego pracy jest reprezentowanie i 

promowanie interesów 150 milionów osób w wieku 50 + w Unii Europejskiej oraz podnoszenie świadomości na 

temat zagadnień, które najbardziej ich dotyczą. AGE stara się zapewniać osobom starszym i emerytom głos w 

debatach politycznych na szczeblu Unii Europejskiej, poprzez zapewnianie aktywnego udziału ich organizacji 

przedstawicielskich na szczeblu UE, krajowym, regionalnym i lokalnym. Stanowi także europejską platformę 

wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Jej celem jest również informowanie osób starszych o przysługujących 

im prawach jako obywatelom lub rezydentom  Unii  Europejskiej oraz  o  procesie kształtowania polityki Unijnej 

i aktualnych zmianach politycznych.  Więcej informacji na stronie: www.age-platform.eu.  

Tłumaczenie ekspertyzy nieautoryzowane. 
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konieczne dla zapewnienia warunków solidarnej oraz sprawiedliwej współpracy wewnątrz i 

między pokoleniowej, jak również ekonomicznej i społecznej stabilności wszystkich pokoleń. 

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 dał 

możliwość wzmocnienia świadomości społecznej dotyczącej  potrzeb osób starszych, jak 

również stał się okazją do dyskusji na temat sposobów, w jakie można na nie bardziej 

efektywnie odpowiadać. Zachęcając i mobilizując osoby starsze do życia w dobrym zdrowiu 

fizycznym i psychicznym, a także do bardziej aktywnego uczestniczenia nie tylko na rynkach 

pracy, ale również w życiu swoich społeczności, pomożemy naszemu społeczeństwu lepiej 

radzić sobie ze zmianami demograficznymi.  

Poprawa jakości i dostępności otaczającej nas przestrzeni, to główne wyzwania w procesie 

tworzenia społeczeństwa dla wszystkich grup wiekowych. Musimy zapewnić by nasze krótko-

, średnio- i długoterminowe strategie polityczne obok dostrzegania kwestii starzenia się 

społeczeństwa, były dostosowane do jego wyzwań.  Jeżeli jednak w dalszym ciągu  

dostosowaniem otoczenia i ochrony zdrowia naszych seniorów, zapewnianiem im dobrobytu 

i uczestnictwa w życiu publicznym będziemy obciążać tylko pokolenia aktywne zawodowo, 

zgubimy właściwą drogę.  Osoby starsze dysponują ogromnym zasobem ekonomicznych i 

społecznych możliwości, których obszar ciągle się powiększa – a może przecież wzrastać w 

jakości. Najpierw jednak, musimy zapewnić miejsce dla inteligentnego, zrównoważonego i 

integrującego rozwoju, zapewniającego wszystkim warunki do angażowania się i wnoszenia 

wkładu. 

Najlepiej, można to osiągnąć poprzez kompleksowe i innowacyjne podejście do sposobu 

organizacji i zarządzania naszym społeczeństwem, tworząc otoczenie przyjazne wszystkim 

grupom wiekowym. Innymi słowy, wiek chronologiczny nie powinien być wyznacznikiem 

zdolności ludzi do udziału w życiu społecznym. Przecież na każdym etapie życia wszyscy się 

starzejemy, więc wszyscy powinniśmy mieć takie same możliwości by uczestniczyć w życiu 

społecznym naszych regionów, miast, społeczności lokalnych, sąsiedztw i rodzin jako równi 

obywatele. 

Jak otoczenie przyjazne wszystkim grupom wiekowym może pomóc 

Europie sprostać wyzwaniom demografii  
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Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), kluczowymi wyznacznikami tego, czy ludzie 

pozostają zdrowi, niezależni i autonomiczni w trakcie starzenia się jest ich fizyczne i 

społeczne otoczenie. Promowanie Otoczenia Przyjaznego Starzeniu się (AFE) jest jedną z 

najbardziej skutecznych metod reagowania na zmiany demograficzne, a także wzrostu liczby 

lat spędzonych w dobrym zdrowiu (na przykład wedle wskaźnika "lat zdrowego życia" HLY, 

zaproponowanego przez Unię Europejską, który mierzy długość życia w sprawności). 

AFE wspiera osoby starsze w procesie wchodzenia w wiek w lepszym zdrowiu fizycznym i 

psychicznym, poprzez promowanie ich integracji społecznej oraz aktywnego uczestnictwa w 

życiu społeczności, jak również pomaga im zachować autonomię i dobrą jakość życia w 

starszym wieku. Rozbudowane, dobrej jakości otoczenie socjalne, umożliwia również 

starszym pracownikom dłuższe pozostawanie czynnymi zawodowo, obniżając presję 

tradycyjnej opieki i pomocy socjalnej oraz ożywiając gospodarkę poprzez popyt na 

innowacyjne rozwiązania. 

Bez względu na to, czy mówimy o infrastrukturze miejskiej, mieszkalnictwie i transporcie, czy 

o usługach socjalnych, stworzenie przestrzeni dostosowanej i odpowiadającej wszystkim 

grupom wiekowym i społecznym wymaga wpisania różnego typu wskaźników "integracji i 

wyłączności" we wspólne ramy instytucjonalno-prawne. Integracja społeczna i problem walki 

z ubóstwem, udział w gospodarce i emancypacja, muszą być omawiane w odniesieniu do 

poziomu faktycznego wykluczenia oraz wyzwań stworzenia integrującego środowiska – 

"miejsca umożliwiającego działania" wszystkim. Nie niektórym, kilkorgu lub większości – ale 

wszystkim! 

Dlatego AGE Platform Europe i jej organizacje członkowskie, rozpoczęły działania od 

kampanii na rzecz Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności 

Międzypokoleniowej 2012, a dopiero potem skupiły się na promowaniu i wdrażaniu w Unii 

Europejskiej AFE na szczeblach krajowych i lokalnych –  w celu zapewnienia pełnego udziału 

osób starszych w społeczeństwie. Tworzenie Unii Europejskiej przyjaznej wszystkim grupom 

wiekowym, oznaczać będzie promowanie solidarności między pokoleniami i umożliwienie 

wszystkim grupom wiekowym aktywnego uczestnictwa i zaangażowania społecznego, przy 

jednoczesnym zapewnieniu im odpowiedniego wsparcia i ochrony.  
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Podejście przyjazne starzeniu się społeczeństwa, powinno odnosić się do wszystkich 

możliwych aspektów mogących podnosić jakość życia na każdym jego etapie, na przykład w 

kwestii budowy infrastruktury i sieci transportu, rynku towarów i usług, rynku pracy i 

środowiska pracy, systemów ochrony socjalnej, dostępu do edukacji i szkoleń, uczestnictwa 

w życiu społecznym i zaangażowania obywatelskiego itp. Jednakże, w celu zaspokojenia 

szczególnych potrzeb osób starszych we wszystkich powyższych obszarach, należy najpierw 

zidentyfikować i przeanalizować główne przeszkody pełnego uczestnictwa osób starszych w 

życiu społecznym. Jakie są dzisiaj społeczno-ekonomiczne realia życia osób starszych, w jaki 

sposób wpływają na jakość ich życia? Jakie potrzeby i wymagania osób starszych są 

zazwyczaj niezaspokajane? Wreszcie, w jaki sposób skuteczniej zagwarantować osobom 

starszym egzekwowanie należnych im praw człowieka a ostatecznie – jak wzmocnić ich 

poczucie godności i niezależności? 

Zwalczanie wieloaspektowej dyskryminacji starości 

 

Pomimo, że osoby powyżej 50 roku życia stanowią dużą i zróżnicowaną grupę ludności Unii 

Europejskiej oraz wypracowującą istotne korzyści gospodarcze i socjalne dla całego 

społeczeństwa, w wielu obszarach życia spotykają się z dyskryminacją ze względu na wiek, 

niejednokrotnie połączoną również z takimi wskaźnikami dyskryminacji jak płeć, rasa, 

niepełnosprawność lub orientacja seksualna.  

Dyskryminacja ze względu na wiek charakteryzuje się różnicą w traktowaniu, umniejszaniem 

praw, możliwości i wykorzystywaniem stereotypowych wizerunków osób wyłącznie na 

podstawie ich wieku chronologicznego.  Dotyka ludzi w każdym wieku, ale w szczególności 

doświadczają je osoby starsze. Dyskryminacja ze względu na wiek to inaczej  ageizm, 

definiowany jako używanie  stereotypowych założeń na temat natury i możliwości osób w 

określonym wieku. Przejawia się również w przedstawianiu konsekwencji starzenia się 

społeczeństwa w jedynie negatywnym aspekcie.  

Dyskryminację ze względu na wiek możemy zaobserwować w wielu dziedzinach życia 

społeczeństwa: poziomie zatrudnienia i dochodów, dostępie do opieki zdrowotnej, edukacji i 

usług finansowych, udziale w procesie kształtowania polityki i dialogu obywatelskiego, a 

także alokacji środków i infrastruktury. We wszystkich państwach członkowskich Unii 
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przejawia się ona w różnych formach, ale nie zawsze jest rozpoznawane. Zróżnicowana 

dyskryminacja dotyka wielu osób starszych, w tym kobiet, osób z mniejszości etnicznych, 

osób z niepełnosprawnością, lesbijek, gejów, osób biseksualnych i t ranspłciowych (LGBT). 

Od roku 1997, Unia Europejska jest zobowiązana do walki z dyskryminacją ze względu na 

wiek, rasę i pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religię lub światopogląd oraz 

orientację seksualną, w nawiązaniu do uchwalonego zobowiązania na rzecz równości płci. W 

tym kontekście UE dysponuje dwoma instrumentami prawnymi: Dyrektywą ustanawiająca 

ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy oraz 

Dyrektywą wprowadzająca zasadę równego traktowania osób bez względu na rasę i 

pochodzenie etniczne. 

Od 2009 roku, wraz z wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego, pojawiła się również Karta 

Praw Podstawowych omawiająca szereg osobistych, obywatelskich, politycznych, 

gospodarczych i społecznych praw obywateli i mieszkańców Unii Europejskiej, włączając je 

do zapisów prawa wspólnotowego. Jednakże, bez nadania UE kompetencji do dalszego 

działania w dziedzinie praw podstawowych, Karta pozostanie jedynie narzędziem prawnym 

do interpretacji oraz kontroli przepisów krajowych i europejskich.  Sama w sobie nie posiada 

bowiem autentycznej wartości dodanej do europejskiego systemu prawnego. Dla przykładu, 

osoby starsze doświadczając naruszenia ich prawa do ochrony socjalnej, nie mogą skorzystać 

z Karty jako instrumentu do ochrony ich praw przed sądami krajowymi, ponieważ 

zagadnienia pomocy społecznej i emerytur są regulowane przez państwa członkowskie, a 

tym samym na ma mowy o Prawie Unijnym. 

Rządy państw członkowskich znacznie się różnią w kwestii reagowania na dyskryminację ze 

względu na wiek. Niewiele przyjęło kompleksowe podejście do wszystkich form 

dyskryminacji ze względu na wiek, inne koncentrują się wyłącznie na środowisku pracy, 

niektóre przyjęły ustawodawstwo bez promowania niezbędnych zmian kulturowych a inne 

wykazują brak woli politycznej w zakresie zwalczania dyskryminacji. Z uwagi na ważne 

ograniczenia obecnych ram krajowego i unijnego prawa antydyskryminacyjnego, w 

szczególności dotyczącego osób starszych, istnieje pilna potrzeba opracowania bardziej 

praktycznego podejścia do kwestii równouprawnienia i różnorodności w zakresie 

dostarczania towarów i usług. 



 | 6 S t r o n a

 

Projekt „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 

Oddziaływanie kryzysu na życie osób starszych 

Miliony osób starszych w Unii Europejskiej, bez względu na to, czy nagle stają się 

bezrobotnymi i starają się znaleźć nową pracę, czy tracą oszczędności życia, które znikają na 

rynkach finansowych i nieruchomości, czy płacą więcej za podstawowe towary i kluczowe 

usługi, czy po prostu wycofują się z uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym – każdego 

dnia doświadczają skutków kryzysu finansowego i gospodarczego. Inne grupy wiekowe i 

społeczności mogą doświadczać podobnych lub innych trudności, a nawet dotkliwiej być 

narażonymi na ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego. W obecnym czasie kryzysu, nikt 

nie powinien lekceważyć zagrożenia rosnącego wśród osób powyżej pięćdziesiątego roku 

życia ani też zaprzeczać specyfice ubóstwa i wykluczenia społecznego w podeszłym wieku. 

Zagrożenie osób starszych jest związane przede wszystkim z brakiem środków finansowych. 

W dzisiejszej sytuacji, gdy rządy ograniczają wydatki publiczne we wszystkich sektorach, 

dochód osób starszych spada tym dotkliwiej gdy muszą  „wykładać z kieszeni więcej” na 

różnego typu usługi (np. zdrowia lub opieki długoterminowej, transport itp.), które 

dotychczas dostępne były za darmo lub na podstawie specjalnych regulacji. W coraz większej 

liczbie krajów, tendencją staje się ponowna indywidualizacja części ryzyka związanego z 

utratą zdrowia i popadnięcia w zależność, chociaż pełne ubezpieczenie zdrowotne jest często 

zbyt kosztowne dla osób starszych. Dlatego właśnie kryzys dodatkowo wzmacnia problem 

rosnących nierówności w dostępie oraz przystępności opieki zdrowotnej i długoterminowej, 

co w większości przypadków spowodowane jest mniejszymi zasobami finansowymi, utraty 

ubezpieczenia zdrowotnego spowodowanej nagłym bezrobociem i oszczędnościowymi 

cięciami na bezpłatnej lub subsydiowanej publicznej opiece zdrowotnej. 

Coraz więcej osób starszych – w szczególności tych, żyjących na poziomie minimalnego 

dochodu lub których dochód stracił na wartości z powodu braku odpowiedniej waloryzacji – 

nie może sobie zapewnić odpowiedniego dostępu do profilaktyki oraz podstawowej opieki 

zdrowotnej, których bezpośrednią konsekwencją jest zdrowe starzenie się. Dla przykładu, w 

niektórych państwach członkowskich, cofnięcie uprawnienia do bezpłatnych i dotowanych 

leków spowodowało, że osoby starsze cierpiące na przewlekłe choroby są zmuszone do 

pominięcia istotnych warunków leczenia albo przerwania drogiego leczenia i zadowolenia się 

darmowymi programami prowadzonymi dobrowolnie przez instytucje charytatywne, co 

zdecydowanie niweczy osiągnięcia ostatnich 30 lat mające na celu zapewnienie wszystkim 
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grupom społecznym prawa dostępu do opieki zdrowotnej i leczenia. Przy utrzymującym się 

kryzysie, warunki życia pogarszają się także dla rosnącej liczby osób starszych o dochodach 

nieco przewyższających próg ubóstwa, którym w konsekwencji nie przysługują już żadne 

formy wsparcia socjalnego. 

Kryzys negatywnie wpływa na osoby starsze, nie tylko w kategoriach finansowych, ale także 

poprzez zwiększanie trudności w dostępie do usług zdrowotnych i społecznych, których 

potrzebują. Wiele osób starszych, nieoczekiwanie konfrontując się z tymi nowymi formami 

zagrożenia, doświadcza głębokiej bezradności i poczucia lęku, co skutkuje stopniowym 

wycofywaniem się z życia rodzinnego i towarzyskiego. Ze względu na kryzys i ogólnie ponury 

klimat społeczno-gospodarczy – coraz więcej osób starszych wraz z innymi grupami 

zagrożonymi – wycofuje się z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie i wykazuje objawy 

zwiększonego braku zainteresowania życiem swoich społeczności, sferą życia publicznego lub 

wydarzeniami politycznych itp., co powoduje rosnące poczucie izolacji od głównego nurtu 

życia społeczeństwa. 

Integracja społeczna wśród osób starszych jest bezpośrednio związana z ich prawami 

podstawowymi. Żeby zbudować zintegrowane społeczeństwo, zapewniające warunki do 

realizacji wszystkim swoim obywatelom, w tym starym lub bardzo starym, należy przede 

wszystkim zapewnić jednakowy dostęp do praw człowieka. Jest to szczególnie zasadne w 

odniesieniu do walki z ubóstwem i skrajnym ubóstwem, ponieważ może ono być zarówno 

przyczyną, jak i skutkiem łamania praw podstawowych. Dlatego wysiłki państw 

członkowskich by wyeliminować ubóstwo, powinny być oparte na prawach człowieka, jak 

również powinny być rozumiane jako integralna część procesu tworzenia środowiska 

przyjaznego wszystkim grupom wiekowym. 

Odpowiednie uprawnienia emerytalne 

Zwiększona długość życia i poprawa stanu zdrowia osób starszych jest jednym z 

najdumniejszych osiągnięć rozwoju społeczno-gospodarczego w Europie. Jednak w 

kontekście kryzysu finansowego i towarzyszącej mu recesji gospodarczej, debata o starzeniu 

się Europy koncentruje się niemal wyłącznie na uderzającym wzroście wydatków 

emerytalnych i wzrastających wskaźnikach uzależnienia osób starszych od finansów 

publicznych. Osoby starsze są konsekwentnie reprezentowane jako obciążenie dla 
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społeczeństwa a ich znaczący wkład w krajową gospodarkę i  rola we wspieraniu młodych 

ludzi poprzez transfer międzypokoleniowy i kwestie solidarności społecznej, pozostają 

najczęściej niedoceniane lub po prostu niezauważone. 

Debata na temat stabilności finansowej systemów emerytalnych jest zazwyczaj oddzielona 

od dyskusji na temat ich obecnej i przyszłej adekwatności. Mimo, że obie kwestie powinny 

być głównym celem reform, wiele państw członkowskich stara się odpowiadać na 

konsekwencje starzenia się społeczeństwa dla finansowania publicznych systemów 

emerytalnych promując większą zależność od prywatnych funduszy emerytalnych. 

Prowadząc reformy emerytalne, rządy państw członkowskich często nie potrafią dostrzec 

skutków, jakie reformy te będą miały dla najbardziej zagrożonych grup lub mniej zamożnych 

ludzi – takich jak osoby zatrudnione za niskie wynagrodzenie, osoby długotrwale bezrobotne 

lub te z krótszymi i nietypowymi historiami zatrudnienia, głównie kobiet. 

Gdyby zapytać osoby starze o ich niespełnione potrzeby, w pierwszej kolejności wskażą brak 

odpowiedniego dochodu. Przez ostatnie lata siła nabywcza emerytów, tak jak innych grup 

społecznych, stopniowo się pogarsza. Skutkiem czego, nie tylko biedni stają się coraz 

biedniejsi, ale także znaczna liczba osób starszych należących dotąd do klasy średniej, 

włączając w to starszych pracowników, zostaje "zepchnięta" na granicę lub poniżej granicy 

ubóstwa. Ponadto, tendencja reformowania systemów emerytalnych poprzez stopniowe 

przenoszenie odpowiedzialności zarządzania nimi z państwa na poszczególnych obywateli, 

pozostawiła oszczędności emerytalne wielu starszych ludzi na łasce fluktuacji gospodarczych 

i spekulacji na rynkach finansowych, zmniejszając tym samym adekwatność ich dochodu w 

starszym wieku oraz tworząc grupy "nowych ubogich" wśród osób starszych. Dlatego też, 

zarówno odpowiedni system emerytur, jak i zagwarantowanie ludziom oszczędności, muszą 

pozostać kluczowym celem wszystkich obecnych oraz przyszłych reform ochrony socjalnej. 

Inne grupy społeczne, takie jak młodzież, osoby długotrwale bezrobotne, osoby 

niepełnosprawne lub zatrudnione za niskie wynagrodzenie również muszą walczyć o nabycie 

odpowiednich uprawnień emerytalnych żeby, na przykład, mimo luk w opłacaniu składek 

spowodowanych sytuacją zawodową,  uzyskać dostęp do składek zgromadzonych jeszcze w 

uzasadnionym okresie bezczynności. Ponadto wielu młodych pracowników musi pracować 

nawet 10-15 lat na kontraktach krótkoterminowych zanim uzyskają stałą pracę, a składki, 
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które mogliby wówczas mieć w pracowniczych systemach emerytalnych są tracone w wyniku 

długich okresów nabywania uprawnień. Problem ten dotyka również starszych pracowników, 

którzy zmuszani są do zmiany umów na krótkoterminowe jeśli chcą utrzymać zatrudnienie. 

Systemy ochrony socjalnej przyjazny starzeniu się, powinien być zatem oparty na 

solidarności i sprawiedliwości, zarówno pomiędzy pokoleniami jak i wewnątrz pokoleń. 

Równość kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do świadczeń 

emerytalnych 

Z punktu widzenia płci, zmiana systemu składek emerytalnych z systemu płaconych na 

bieżąco do zdefiniowanych celem zapewnienia odpowiedniej stopy zastąpienia, spowoduje 

większe ryzyko ubóstwa na starość oraz większej luki emerytalnej między kobietami i 

mężczyznami, jeśli nic nie zostanie zrobione w celu rozwiązania dyskryminacji, na którą w 

tym systemie cierpią kobiety. Większość osób starszych w Unii Europejskiej to kobiety, a 

najwyższe wskaźniki ubóstwa skoncentrowane są wśród kobiet bardzo starych. Zarówno 

starsze kobiety, jak i starsi mężczyźni cierpią z powodu nierówności w zakresie ochrony 

socjalnej. Na przykład, możliwość uzyskiwania odpowiednich praw emerytalnych jest 

związana z rodzajem zatrudnienia lub typem kariery i latami spędzonymi na rynku pracy. 

Jednak dzisiaj, sytuacja większości kobiet nadal jest dodatkowo uwarunkowana ich historią 

macierzyństwa oraz nieformalnymi obowiązkami opiekuńczymi, które ograniczają im dostęp 

do dobrych stanowisk pracy. Trwające reformy emerytalne wprowadzają mocniejsze 

powiązania dochodów emerytalnych i składek. Oznacza to, że jeżeli świadczenia emerytalne i 

emerytury zależeć będą od dochodu ze składek, podczas gdy poziom składek zależy od 

zarobków i ścieżki kariery zawodowej, większość kobiet, po przejściu na emeryturę nadal 

czekają niskie lub bardzo niskie świadczenia. 

Generalnie, kobiety przechodzą na emeryturę przed mężczyznami. Częściowo z powodu 

dyskryminującej regulacji wieku emerytalnego, ale także dlatego, że spoczywa na nich ciężar 

większości rodzinnych obowiązków opiekuńczych. W rezultacie otrzymują niższe emerytury a 

ponieważ zazwyczaj żyją dłużej niż mężczyźni,  ich dochody stopniowo się obniżają. Obecny 

kryzys w dużej liczbie państw członkowskich, jeszcze pogorsza tę sytuację ze względu na 

rosnące koszty utrzymania i indywidualizację ochrony przed ryzykiem  popadnięcia w 

zależność w podeszłym wieku. Bez odpowiednich środków na odszkodowania, przystępnej 
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opieki zdrowotnej i systemu opieki długoterminowej, a także szerszego uwzględniania 

dotychczasowych ról społecznych kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, ryzyko ubóstwa 

wśród starszych kobiet będzie tylko wzrastało. 

Politycy powinni także dążyć do budowy poparcia i lepszego zrozumienia społecznego dla 

znaczenia odpowiednich zindywidualizowanych uprawnień emerytalnych, zwłaszcza w 

przypadku gdy spada długość trwania małżeństwa a wzrasta liczba rodzin niepełnych. Wtedy 

bowiem kobiety, które nie mają uprawnień dostępu do składkowego systemu zabezpieczenia 

społecznego - na podstawie indywidualnego prawa lub prawa współmałżonka – muszą mieć 

dostęp do systemu nieskładkowego zabezpieczenia dochodów w celu utrzymania się poza 

granicami ubóstwa. 

Uniwersalność i jakość systemów opieki zdrowotnej oraz 

długoterminowej 

Zwiększanie się długości życia nie koniecznie jest równoznaczne życiu w dobrym zdrowiu. 

Utrata autonomii i wzrastający stopień zależności wśród stale poszerzającej się grupy tzw. 

starych seniorów (osób w wieku 80 lat i więcej) to rzeczywistość całej Europy. Kwestią 

kluczową w odpowiedzi na to zjawisko jest zapewnienie niezbędnych usług, głównie w 

obszarze opieki długoterminowej. Wszystkie rządy muszą się teraz mierzyć z pytaniem, w jaki 

sposób system opieki socjalnej może zapewnić by emerytury bądź świadczenia socjalne 

(minimalny przychód) były wystarczająco dopasowane do poziomu indywidualnych potrzeb i 

trwającego rozwoju demograficznego. Coraz popularniejsza tendencja do ponownego 

zindywidualizowania ryzyka związanego z zachorowaniem i popadnięciem w zależność, jak 

również przenoszenie odpowiedzialności ubezpieczenia tego typu ryzyka na sektor prywatny, 

ma bardzo negatywny wpływ, zwłaszcza na osoby starsze, które tracą dostęp do 

odpowiedniej opieki socjalnej. U wielu osób starszych i ich rodzin, sytuacja ta budzi lęk o 

powszechny dostęp do opieki zdrowotnej i długoterminowej. 

Zapewnienie usług opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej na odpowiednim poziomie, 

powinno być oparte na indywidualnych potrzebach, nie zaś na możliwościach do ich 

sfinansowania. Ryzyko popadnięcia w zależność w okresie zaawansowanej starości powinno 

być ponoszone przez szerszą społeczność i objęte obowiązkową ochroną socjalną. Dostęp do 

świadczeń opieki długoterminowej powinien być zapewniony dla wszystkich, którzy 
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potrzebują tego typu wsparcia, a samo wsparcie powinno być realizowane w taki sposób by 

wspierać samodzielność w możliwie szerokim zakresie – co osoby starsze zdecydowanie 

wolą. Osoby z demencją, które w sposób wyjątkowy doświadczają zależności,  powinny móc 

korzystać ze specjalistycznych i przystępnych cenowo placówek opieki. 

Dalsza otwarta debata powinna zatem skupić się na pytaniu, jak najlepiej zapewniać 

odpowiednie i skuteczne systemy ochrony socjalnej dla dzisiejszych i przyszłych emerytów. 

Systemy zabezpieczenia społecznego powinny pozostać zarówno finansowo, jak i społecznie 

długoterminowe, a jednocześnie wzmacniać społeczny wymiar ich środków. 

Aktywne starzenie się i rynek pracy przyjazny wszystkim grupom 

wiekowym 

Z powodu kryzysu ekonomicznego i długu publicznego, politycy dążą obecnie do 

wzmocnienia idei wydłużania lat pracy, co miałoby zredukować demograficzny nacisk na 

budżety publiczne. W rzeczy samej, włączenie większej ilości ludzi do pracy będzie niezbędne 

dla utrzymania europejskiego modelu społecznego i systemów opieki społecznej w 

momencie gdy populacja zatrudnionych w Unii Europejskiej będzie się kurczyć.  Obecnie w 

Unii Europejskiej jest zatrudnionych tylko około 46% starszych pracowników, w wieku 55-64 

lat. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w wieku 55-64 lat jest jeszcze niższy. Chcąc  osiągnąć 

ambitny cel Strategii Europa 2020 i osiągnąć  75% zatrudnienie wśród kobiet i mężczyzn w 

wieku od 20 do 64 lat, istnieje pilna potrzeba wspierania nie tylko rozwoju umiejętności i 

wypracowania zachęty do pracy, ale także do opracowania i wdrożenia działań, które będą 

bezpośrednio skierowane do starszych pracowników i ich pracodawców. 

Obecnie, niewiele jest robione by dostosować rynki pracy i miejsca pracy do kwestii starzenia 

się pracowników i stworzyć w organizacjach obu grupom pracowników - młodych i starszych. 

Młodsi i starsi pracownicy wciąż są pierwszymi do zwolnienia w przypadku restrukturyzacji. 

Posiadanie wykształcenia lub wieloletniego doświadczenia nie jest już paszportem do dobrej 

pracy, chociaż jednocześnie pracodawcom przychodzi walczyć by znaleźć odpowiednio 

wykwalifikowanych pracowników, których potrzebują, aby pozostać konkurencyjnymi na 

rynku. 
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Niektóre państwa członkowskie radzą sobie lepiej niż inne w kwestii zatrudnienia osób 

młodych i starszych pracowników. Zazwyczaj te same kraje mają lepsze wskaźniki 

zatrudniania kobiet, tak jak na przykład kraje skandynawskie. Wydaje się więc, że niektóre 

kraje lepiej sobie radzą z mobilizowaniem kapitału ludzkiego poprzez przyjazną różnym 

grupom wiekowym politykę rynku pracy i warunków zatrudnienia. Nowe podejście do 

wydłużania czasu pracy jest konieczne. Starsi pracownicy muszą mieć możliwość wyboru: czy 

chcą uczestniczyć w oferowanych szkoleniach, czy chcą kontynuować pracę, czy też przejść 

na emeryturę, itp.; podczas gdy pracodawcy muszą być wspierani w działaniach mających na 

celu rozwiązanie problemu deficytu umiejętności wynikających ze zmian demograficznych 

oraz podejmować inicjatywy, które zapewnią całościowe podejście do kwestii promowanie 

współpracy i solidarności międzypokoleniowej w miejscu pracy, na przykład poprzez rolę 

mentora w przekazywaniu umiejętności i „know-how”. 

Rola dialogu obywatelskiego z udziałem osób starszych i ich 

organizacji 

Tworzenie warunków przyjaznych wszystkim grupom wiekowym będzie wymagało szeroko 

zakrojonej debaty z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Wypracowanie 

konsensusu dla społeczności w każdym wieku, musi opierać się na wspólnym podłożu i brać 

pod uwagę wszystkie – nawet sprzeczne –  interesy i stanowiska. Pozostaje to głównym 

wyzwaniem zważywszy, że coraz większa liczba obywateli czuje się wykluczana z głównego 

nurtu polityki i debat społecznych, lub zawiedziona w demokracji, która nie odpowiada na 

rzeczywiste obawy i potrzeby ludzi. 

Jednocześnie społeczeństwo obywatelskie stale się wzmacnia i jest dziś reprezentowane 

przez organizacje pozarządowe i grupy społeczności lokalnych. Zróżnicowana reprezentacja 

społeczeństwa obywatelskiego stanowi nowatorską i podstawową zasadę demokracji, która 

umożliwia obywatelom wyrażanie opinii w kwestiach społecznych i wpływanie na proces 

podejmowania decyzji na wszystkich poziomach.  

Organizacje reprezentujące osoby starsze również często włączają się w proces rozwoju 

polityki w celu wyrażenia obaw i opisania problemów wpływających na osoby starsze. 

Bezpośredni głos zwykłych ludzi starszych jest obecnie, gdy znajdujemy się w momencie 

przyspieszonego starzenia się ludności i spowodowanych kryzysem negatywnych zmian 
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ogólnego kontekstu społecznego, ważniejszy niż kiedykolwiek przedtem. Szeroki dialog 

pomiędzy obywatelami w każdym wieku, władzami publicznymi i pozostałymi 

zainteresowanymi stronami – których decyzje mają wpływ na nasze codzienne życie - będą 

kluczowe w celu dostosowania się do zmian demograficznych. 

Aktywny udział zwykłych ludzi w kształtowaniu polityki poprzez konsultacje, dyskusje przy 

okrągłym stole, debaty publiczne, konferencje uzgodnieniowe, nieformalne spotkania itp. 

wzmacniają demokrację uczestniczącą, poprzez wprowadzenie zasady partnerstwa wśród 

wszystkich zainteresowanych stron, w celu organizowania i regulowania społeczeństwa. 

Jednakże, chcąc zapewnić by zaangażowanie obywateli było autentycznym dialogiem z 

decydentami i innymi zainteresowanymi stronami – a nie tylko wymianą informacji – 

konieczne jest stworzenie ram prawnych dotyczących dialogu obywatelskiego, które 

normowałyby jego zasady i wyjaśniały cele całego procesu. Zorganizowany dialog musi 

opierać się na wzajemnej wiedzy zainteresowanych stron o ich prawach, obowiązkach i 

oczekiwaniach. 

Promowanie dobrego samopoczucia i jakości życia wśród osób starszych, zależy nie tylko od 

istnienia ustrukturyzowanych i przejrzystych ram dialogu obywatelskiego, ale również od 

zdolności do uczestniczenia i koordynacji polityki między zainteresowanymi stronami, w tym 

społeczeństwa obywatelskiego na wszystkich szczeblach. Wspólny wysiłek jest więc 

potrzebny, by wzajemnie wzmacniać swoje doświadczenie, oczekiwania i wiedzę, tak by 

inicjatywy dialogu obywatelskiego, raz ustalone, zapewniały skuteczne i konkretne zmiany w 

życiu ludzi starszych. Starzejące się populacje będą mieć wpływ na całe społeczeństwo i 

wszystkie grupy wiekowe. Fakt ten zapewnia organizacjom działającym na rzecz osób 

starszych prawo wyrażania bezpośredniego głosu dotyczącego sytuacji osób starszych w 

trakcie debat politycznych. Podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, regionalnym, 

krajowym i europejskim, musi być skoordynowane i połączone jeśli chce adekwatnie 

wspierać politykę wobec starzenia się.  

Wreszcie, dążenie organizacji działających na rzecz osób starszych by brać aktywny udział w 

dialogu obywatelskim, nie uwzględnia jedynie chęci wpływania na proces tworzenia polityki, 

ale służy także lepszemu zrozumieniu zjawiska starzenia się przez społeczeństwo. 

Organizacje senioralne chcą być równorzędnym partnerem w debatach politycznych, by tym 
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szerzej rozpowszechniać obawy i żądania wyrażane w swoich okręgach wyborczych. 

Organizacje działające na rzecz seniorów mogą także dostarczać swoim członkom informacji 

zwrotnych  dotyczących istotnych zmian politycznych. To może pomóc osobom starszym 

lepiej zrozumieć te zmiany i kiedy zachodzi taka potrzeba, zmobilizować je do odpowiedniej 

reakcji.  

Wniosek o pakt Unii Europejskiej dotyczący zmian demograficznych, 

mobilizujący wszystkie zainteresowane strony polityczne  

 

Wiele rozwiązań wspierających aktywne i zdrowe starzenie się w całej Unii Europejskiej 

zostało opracowanych jako pilotażowe, ale nadal pozostają działaniami wyizolowanymi i nie 

dającymi się zmierzyć, nawet na obszarze poszczególnych krajów członkowskich. Oznacza to, 

że ich rzeczywisty wpływ na  wyzwania demograficzne Europy jest ograniczony. Za wyjątkiem 

nielicznych państw, które mają krajowe programy  w zakresie starzenia się społeczeństwa, 

różne poziomy rządzenia, które powinny wspólnie pracować na rzecz stworzenia warunków 

przyjaznych wszystkim grupom wiekowym, nie koordynują swoich działań. Co więcej, na 

szczeblu Unijnym nie ma struktury do koordynowania  lokalnych/ regionalnych/ krajowych 

podmiotów skłonnych do poparcia tego podejścia. 

Lokalne lub nawet krajowe władze nie są w stanie połączyć się z wieloma lokalnymi/ 

regionalnymi/ krajowymi podmiotami by zbudować oparty na ogólno unijnych przykładach, 

magazyn innowacji przyjaznych dla starszego wieku. Tylko Unia Europejska może to zrobić. 

Dlatego skoordynowana i kompleksowa polityka odpowiadająca na wspólne wyzwania 

niesione zmianami demograficznymi musi być aktywnie wspierana na poziomie UE. 

W chwili obecnej, w Unii Europejskiej nie ma sieci, która umożliwiłaby współdziałanie 

wszystkich stron, zainteresowanych promowaniem i wspieraniem tworzenia środowiska 

przyjaznego wszystkim grupom wiekowym, korzystanie z wzajemnych doświadczeń i 

wspólną pracę na rzecz kształtowania Unijnej polityki dotyczącej aktywnego i zdrowego 

starzenia się. Z tego powodu, rosnąca grupa zainteresowanych, pod przewodnictwem AGE 

Platform Europe, połączyła siły w celu rozpoczęcia kampanii promującej wprowadzenie w 

Unii Europejskiej paktu w sprawie zmian demograficznych, i będzie starać się stworzyć 

konieczne ramy polityczne i logistyczne dla zebrania w całej Unii lokalnych i regionalnych 
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Projekt „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 

instytucji - oraz innych zainteresowanych stron - które będą chciały znaleźć inteligentne i 

innowacyjne rozwiązania oparte na stanie faktycznym, jak również w celu ułatwienia 

stworzenia w Unii Europejskiej „magazynu działań” wspierających aktywne i zdrowe 

starzenie się oraz rozwijania środowiska przyjaznego wszystkim grupom wiekowym. 

Proponowany Pakt stanowi wyjątkową inicjatywę, która pomoże zmobilizować wielu 

przedstawicieli lokalnych i regionalnych władz oraz wszystkich interesariuszy, w całej Unii 

Europejskiej. Ułatwi także stworzenie ruchu, który na dużą skalę będzie dążyć do 

przystosowania naszego otoczenia i społeczności do potrzeb starzejącego się społeczeństwa i 

zmian demograficznych. Pakt powinien wspierać idee zdrowego trybu życia i aktywnego 

starzenia się, współdziałać i dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem Światowej Organizacji 

Zdrowia w kwestii warunków przyjaznych starzeniu się, jak również ułatwiając instytucjom 

lokalnym/regionalnym dostęp do efektów prac Innowacyjnego Partnerstwa Europejskiego  

na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia (EIP AHA), prac Unii Europejskiej nad stworzonymi 

dla wszystkich standardami współdziałania, odpowiednich projektów Unijnych, zbliżających 

wiedzę na temat Innowacyjnej Wspólnoty na rzecz zdrowego trybu życia i aktywnego 

starzenia się. 

Wnioski 

 

Chociaż Europa starzeje się w całości, to zróżnicowanie polityczne, gospodarcze, społeczne, 

instytucjonalne, prawne oraz kulturowe konteksty występujące w różnych krajach, 

wyjaśniają różne podejścia w organizowaniu naszych społeczeństw, jak również w 

opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań odpowiadających na zmiany demograficznych.  

 

W całej Unii Europejskiej wymienić można różne przykłady jak nasza obecna infrastruktura, 

rynki pracy, świadczenia usług lub systemy ochrony socjalnej mogą być konkretnie 

kształtowane lub przystosowane w celu zaspokajania potrzeb naszego starzejącego się 

społeczeństwa. Teraz konieczna jest wymiana tych doświadczeń, zbadanie ich mocnych i 

słabych stron – by ostatecznie mogły mieć wpływ na jakość życia zwykłych obywateli, 

niezależnie od ich wieku. 


