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neuradni prevod

Mednarodni dan boja proti revščini
Revščina, socialna izključenost, osamljenost in izolacija v starosti, so zanikanje človekovih
pravic
Pred mednarodnim dnevom boja proti revščini, 17. oktobra, AGE Platform Europe želi opozoriti
nosilce odločanja na vse večjo negotovost in socialno izključenost najbolj prikrajšanih in nevidnih
starejših, kar vodi do kršitve njihove pravice do dostojnega življenja in sodelovanja v družbi.
Medtem ko praznujemo 70. obletnico Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ne moremo
sprejeti, da se človekove pravice s starostjo zmanjšujejo!
V zadnjem desetletju, po neenakosti v finančni, gospodarski in socialni krizi, so se številne skupine
prebivalstva borile za dostojno in dostojanstveno življenje, med katerimi je veliko starejših.
Medtem ko podatki Eurostata kažejo, da se skupna stopnja revščine prebivalstva 65 + zmanjšuje, se
je socialna realnost starejših žensk, zlasti tistih, ki živijo same, starejših migrantov in starejših
etničnih manjšin in najstarejših starih, v nasprotju s tem poslabšala. Proračunsko zmanjšanje jim
preprečuje, da uživajo svoje človekove pravice. To velja tudi v državah članicah z najbolj ugodnimi
sistemi socialnega varstva.
Vzemimo konkretne ilustracije ... "pravi Anne-Sophie Parent, generalna sekretarka AGE
Platforma," ... z naraščanjem stroškov, ki jih starejši ljudje plačajo za zdravje in dolgotrajno oskrbo,
tveganje revščine starejših žensk še naprej narašča. Ženske živijo dlje in porabijo večji del svojega
življenja v slabem zdravju ali z različnimi invalidnimi ovirami, v primerjavi z moškimi. Vendar
povprečna pokojninska razlika v EU znaša 40%, večina žensk ima veliko nižjo pokojnino kot moški.
Posledica tega je, da se mnoge od njih nahaja v revščini in socialni izključenosti. "
AGE poziva države članice, naj pri pripravi socialne agende EU po letu 2020 obravnavajo
specifičnost revščine starejših žensk in moških. Program EU po letu 2020 mora temeljiti na Stebru
socialnih pravic in 1. cilju "brez revščine" Trajnostne agende 2030. Steber se sklicuje na starostne
prejemke in pokojnine, v skladu s katerimi ima vsakdo v starosti pravico do virov, ki zagotavljajo
dostojno življenje.
Če pogledamo preko pomanjkanja materialnih virov, sta rastoča osamljenost in socialna osamitev v
starosti še druga dva izjemna primera očitnega zanikanja človekovih pravic.
"Raziskave kažejo, da osamljenost, depresija in socialna izolacija ubijejo več starejših ljudi kot
debelost! Naša skupna odgovornost je, da delujejo javni organi, zdravstveni in socialni akterji,
lokalne skupnosti, družine in posamezniki. Preprečevanje tega da bi stari ljudje doživljali čustveno
in duševno trpljenje ali socialno izolacijo je vprašanje spoštovanja človekovih pravic za starejše
ljudi, zaključuje Ebbe Johansen, predsednik AGE.
Enaka dostopnost do osnovnih storitev za ljudi vseh starosti, kot je varstvo duševnega zdravja, je
bistvenega pomena in ne sme imeti starostnih omejitev pri dostopu, kot vidimo v nekaterih državah!
Še več, spodbujanje pomembne udeležbe starejših v družbi zahteva ukrepe za podporo enakega
dostopa ljudi do vseh državljanov, do državljanskih pravic, prostega časa, kulture, mobilnosti in
socialnih mrež. Kampanja AGE »AgeingEqual« je namenjena ozaveščanju o starosti in spodbujanju
spoštovanja gospodarskih, socialnih in kulturnih pravic v starosti, kot je zapisano v Splošni
deklaraciji človekovih pravic iz leta 1948.

