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EU åbner det europæiske år for aktiv aldring og
solidaritet mellem generationer: Vær med!
København, 18. januar 2012 - I dag starter det europæiske år for aktiv aldring og
solidaritet mellem generationer med en to-dages konference i København arrangeret
af Europakommissionen og det danske EU-formandskab. Det europæiske år har til
formål at skabe opmærksomhed om aktiv aldring, specielt på områderne
beskæftigelse, deltagelse i samfundet og selvhjulpne ældre. Det europæiske år skal
opmuntre interesserede parter og beslutningstagerne til at forpligte sig på disse
områder og gribe til konkret handling.
Disse tiltag kan omfatte lovmæssige reformer (f.eks. fjerne hindringer, som afholder
ældre fra at forblive erhvervsaktive), analyser eller offentlig debat, større fokus eller
prioritering af aktiviteter. Byerne kan f.eks. deltage i det ældrevenlige byprogram fra
World Health Organisation. Virksomheder kan forbedre arbejdsvilkårene for senior
medarbejdere. Det organiserede civilsamfund kan iværksætte frivilligt seniorarbejde.
På hjemmesiden for det europæiske år kan sådanne tiltag offentliggøres, og man
kan søge inspiration fra aktiviteter andre steder. I slutningen af året vil de mest
vellykkede tiltag blive præmieret på nationalt og europæisk plan.
László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion,
sagde: "Aktiv aldring handler om at give ældre medarbejdere mulighed for at forblive
erhvervsaktive og bruge deres erfaring. Det handler om, at de fortsat skal spille en
aktiv rolle i samfundet og leve så sundt, uafhængigt og tilfredsstillende som muligt.
Aktiv aldring er vigtigt for at nå en beskæftigelsesgrad på 75 % og redde mindst 20
millioner mennesker fra fattigdom i 2020. Året indbyder til handling på forskellige
områder - beskæftigelse, social tryghed, uddannelse og oplæring, sundhed og
socialforsorg, bolig og offentlig infrastruktur".
EU's befolkning bliver ældre. Fra 2012 vil gruppen af europæere i den erhvervsaktive
alder begynde at skrumpe, mens befolkningsandelen over 60 vil stige hastigt med
ca. 2 millioner mennesker om året. Denne demografiske ændring er resultatet af, at
det store efterkrigs-babyboom vil gå på pension. Den gennemsnitlige alder i EU er
nu ca. 40 år, men i 2060 vil den være steget til 47. Befolkningsandelen i EU-27, som
er 55 eller mere steg fra 25 % i 1990 til 30 % i 2010, og forventes at nå ca. 40 % i
2060. Europæere lever ikke kun længere i dag, de lever også et sundere liv end
nogensinde tidligere. Dette udgør en vigtig mulighed for samfundet og økonomien.

Det europæiske år 2012 omfatter tre aspekter af aktiv aldring:
- Aktiv aldring på arbejdsmarkedet. Incitamenter for ældre arbejdstagere til at forblive
på arbejdsmarkedet kræver bl.a. forbedring af arbejdsvilkårene og en tilpasning af
disse til ældre arbejdstageres sundhedssituation og behov, en ajourføring af deres
kvalifikationer ved at give bedre adgang til livslang læring og en revision af
skattesystemerne og velfærdssystemerne for at sikre, at der findes effektive
incitamenter til at arbejde længere.
- Deltagelse i samfundet. Ældre skal have bedre muligheder og betingelser for at
bidrage til samfundet som frivillige arbejdere eller omsorgspersoner og for at deltage
i samfundet, så de dermed kan undgå social isolation og mange af de dermed
forbundne problemer og risici.
- Selvhjulpne ældre. Sundhedsfremme og forebyggende sundhedspleje gennem
foranstaltninger, der kan maksimere antallet af sunde leveår og undgå afhængighed
samt gøre miljøet (offentlige bygninger, infrastruktur, transport, bygninger) mere
ældrevenligt og give ældre mulighed for at være så selvhjulpne som muligt.
Baggrund
I løbet af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer, vil
der være hundredvis af aktiviteter, projekter og kommunikationsevents, som støttes
af både EU og de enkelte nationer.
- EY 2012 åbningskonference i København, som vil fokusere på, hvordan innovation
kan imødegå de fremtidige udfordringer i Europas aldrende samfund inden for
områderne beskæftigelse, sundhed og sociale anliggender. Blandt talerne er: László
Andor, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion og John Dalli,
kommissær for sundheds- og forbrugspolitik, Mette Frederiksen, dansk
beskæftigelsesminister, Sotiroula Charalambous, cypriotisk minister for
beskæftigelse og socialforsikring, og Karen Hækkerup, dansk social- og
integrationsminister og interesserede parter.
- EY 2012 journalistkonference (en konference for journalister, som vil blive afholdt i
marts 2012 i Bruxelles)
- Diverse events vil give interesserede parter og borgere mulighed for at engagere
sig og bidrage til aktiv aldring og solidaritet mellem generationer på tværs af EU. I
slutningen af året vil de mest fantastiske præstationer blive fremhævet ved en
europæisk præmieoverrækkelse.
Vigtige datoer og events i forbindelse med aktiv aldring:
- 18.-19. januar: EY2012 åbningskonference i København
- Januar/februar: Nationale åbningskonferencer
- 14. februar: Forum på EY2012 organiseret af regionsudvalget i Bruxelles
- Marts: Mediekonference "Reporting on ageing and solidarity between generations" i
Bruxelles
- 7. april: Verdens sundhedsdag vedrørende sundhed og aldring
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- 29. april: Europæisk solidaritetsdag mellem generationer (fremme af møder mellem
generationer i skoler i ugerne før og efter 29. april)
- 4. juni: Konference om "Good governance for Active and Healthy Ageing" i
Bruxelles
- 19.-20. september: UNECE ministerkonference om aldring, i Wien
- 1. oktober: International ældredag
- 4. november: Europæisk demografisk forum
- November: Præmieoverrækkelse i Bruxelles
- December: Afslutningskonference på Cypern

For yderligere oplysninger:
Officiel website for det europæiske år
László Andor’s hjemmeside, europæisk kommissær for beskæftigelse, sociale
anliggender og inklusion
Se også:
Specielt euro-barometer 378: Aktiv aldring (Rapport og fakta-oversigt)
Sammenlignelige oplysninger om EU-medlemslande i IP/12/16:
og i Memo 12/10
EU-nyhedsformidling
Publikationer:
EU-brochure - Aktiv aldring og solidaritet mellem generationer - et statistisk portræt
af EU 2012
Hvordan fremmes aktiv aldring i Europa - EU-støtte til lokale og regionale aktører
Europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer 2012
Videos:
Video-klip om det europæiske år - Aldrig for gammel …
Video-animation om pensioner
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I anledning af åbningen af det europæiske år 2012 har audiovisual afdeling hos DG
Communication produceret den første af to video stockshots, som varer 26 minutter.
http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=26550

Kontakt:
Cristina Arigho:
Tel: +32 2 298 53 99
Cristina.Arigho@ec.europa.eu
Kontakt EY 2012:
Andrea Ricciarelli, ICWE GmbH; Tel: +49 30 310 18 18 43; Fax: +49 30 324 98 33
andrea.ricciarelli@icwe.net
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