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Človekove pravice za vse starosti: Spodbujanje vseživljenjskega vidika in
medgeneracijskega sodelovanja za spoprijemanje s starizmom
18. november 2021

Osnutek programa

Dopoldansko zasedanje

9.30–10.00

Otvoritveno plenarno zasedanje

9.30–9.40

Pozdravni nagovor
Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Slovenija

9.40–9.50

Nagovor v imenu Evropske komisije
Dubravka Šuica, podpredsednica Evropske komisije
komisarka za demokracijo in demografijo, Evropska komisija

9.50–10.00

Uvodni nagovor predstavnikov mreže AGE Platform in ZDUS
Ebbe Johansen, predsednik AGE Platform Europe
Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, Ljubljana

10:00–10:15 Predstavnika Tria predsedstva Svetu EU
Matthias von Schwanenflügel, generalni direktor Zveznega ministrstva za
družinske zadeve, starejše državljane, ženske in mladino, Nemčija
Edmundo Martinho, strokovnjak in koordinator za staranje, Ministrstvo za
delo, solidarnost in socialno varnost, Portugalska, predsedujoči stalne delovne
skupine za staranje (SWGA) UNECE, Ombudsman iz Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa
10:15–11:15 Spoprijemanje s starizmom: Pristop k staranju, ki temelji na pravicah
Claudia Mahler, neodvisna strokovnjakinja OZN za uživanje vseh človekovih
pravic starejših, Urad visokega komisarja za človekove pravice, Ženeva
Vânia de la Fuente-Núñez, strokovno-tehnična uslužbenka, Tehnična enota
za demografske spremembe in zdravo staranje, Svetovna zdravstvena
organizacija, Ženeva
Joanna Goodey, vodja enote za raziskave in podatke, EU Agencija za
temeljne človekove pravice, Dunaj

11.15–11.30

Odmor za kavo

11.30–12.45 Spreminjanje odnosa do starizma z upoštevanjem vseživljenjskega vidika
Kai Leichsenring, izvršni direktor Evropskega centra za socialno politiko in
raziskave, Dunaj
Dirk Jarre, predsednik Evropske federacije starejših, Luksemburg
Vitalija Gaucaite Wittich, vodja enote za prebivalstvo, statistični oddelek,
Gospodarska komisija Združenih narodov za Evropo, UNECE, Ženeva
Lucija Karnelutti, mladinska delegatka OZN, Mladinski svet Slovenije,
Ljubljana
12.45–13.45 Odmor za kosilo
Popoldansko zasedanje
13.45–15.00 Medgeneracijsko sodelovanje kot način spoprijemanja s starizmom
Jože Ramovš, predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in
medgeneracijsko sožitje, Ljubljana
Sara Santini, vodja projektov in raziskovalka na IRCCS-INRCA Nacionalnem
inštitutu za zdravje in znanost na področju staranja, Center za
družbenoekonomske raziskave o staranju, Ancona
Maria Petkova, članica odbora Evropske mreže starejših žensk, Bruselj
Sibylle Reichert, izvršna direktorica AIM – Mednarodnega združenja za
vzajemno pomoč, Bruselj
Zaključno zasedanje
15.00–15.30 Pot naprej
Helena Dalli, komisarka za enakost, Evropska komisija, Bruselj
Brigitte Bourguignon, pooblaščenka za področje osebne neodvisnosti pri
ministrstvu za solidarnost in zdravje, Pariz (TBC)
Heidrun Mollenkopf, podpredsednica AGE Platform Europe, Bruselj
Jožica Puhar, podpredsednica ZDUS – Zveze društev upokojencev Slovenije,
Ljubljana
Cveto Uršič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Ljubljana

