Det europæiske år 2012: En milepæl mod bedre vilkår for aktiv
aldring i Danmark
Bruxelles, 21 december 2012. Det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet
mellem generationer 2012 havde til formål at skabe opmærksomhed omkring dette emne
og at fremme foranstaltninger, som giver ældre mennesker flere og bedre muligheder for
at forblive aktive og uafhængige. Det europæiske år havde også til formål at bidrage til
ægte to-vejs solidaritet mellem generationer.
László Andor, europakommissær for beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion,
fremlagde sin personlige vurdering af det europæiske år 2012 ved EU’s afsluttende
konference i Nicosia (Cypern) den 10. december: "Året har med stor succes ændret vores
opfattelse af ældre mennesker og deres bidrag til økonomi og samfund. Tidligere anså vi
stigningen i antallet af ældre mennesker som et problem, i dag kan vi se dem som en del
af løsningen. Det europæiske år har ændret den måde, folk taler om aldring, og det har
gjort aktiv aldringskonceptet populært i mange lande. Det har opildnet mange
interesserede parter og individualister, unge og gamle, til at gøre noget. Det har givet
anledning til tusindvis af nye initiativer og aktiviteter på europæisk, nationalt og lokalt
plan. Det har skabt et politisk momentum til relevante lovmæssige initiativer."
I Danmark har det europæiske år 2012 også ført til en stærk mobilisering af offentlige
myndigheder,
byer
og
regioner,
ældre-organisationer
og
andre
civile
samfundsorganisationer. Initiativer er blevet iværksat, og aktiviteter er blevet
organiseret i hundredvis. Disse inkluderer åbningskonferencen for det europæiske år,
aktiviteter i forbindelse med generations@school-projektet, som fik ældre mennesker ind
i klasseværelserne for sammen med eleverne at undersøge, hvorledes man kan skabe et
bedre samfund for gamle og unge, præmieoverrækkelsen for det europæiske år 2012,
som hyldede organisationer og individualister, som promoverer aktiv aldring via deres
aktiviteter, seniorforce-dagen, som tilstræbte at finde nye måder at aktivere seniorfrivillige og få det bedst mulige ud af deres bidrag, og endelig den afsluttende konference
i København med mere end 300 deltagere.
Fritz von Nordheim Nielsen, ledende fuldmægtig i generaldirektoratet for beskæftigelse i
EU, udtrykte sin tilfredshed med resultatet fra det europæiske år og det faktum, at
"idéen med aktiv aldring virkelig er blevet cementeret som et koncept for, hvorledes
europæere kan tilpasse deres livsstil til de nye muligheder i et samfund med stigende
alder og en ændret befolkningspyramide."
Danmark har udnyttet det politiske momentum, som det europæiske år 2012 har skabt,
til at iværksætte konkurrencen "De mange generationers by". Formålet med
konkurrencen var at finde den mest ældrevenlige danske by. Konkurrencen var rettet
mod lokale politikere, byplanlæggere og andre med øje for byplanlægning, som
inkluderer alle generationer. Det overordnede formål med dette initiativ var at øge
bevidstheden om menneskers betydning (specielt ældre mennesker) ved projektering af
rummelige og generationsvenlige byer. Juryen baserede sin afgørelse på følgende
aspekter ved de deltagende byer: at anse de ældre som en produktiv ressource, at skabe
gode betingelser for et aktivt liv, samarbejde mellem administrative myndigheder,
sektorer og generationer, generel tilgængelighed og godt boligudbud. De vindende
kommuner Nakskov, Skanderborg og Frederiksberg blev ved den afsluttende konference i

København kåret af Karen Hækkerup, social- og integrationsminister, og Zsuzsanna
Jakab, WHO’s europæiske direktør.
Det er nu vigtigt at bygge videre på resultaterne fra det europæiske år 2012 og fortsætte
bestræbelserne med at fremme aktiv aldring.
I denne forbindelse har EU-medlemsstaterne sammen med Kommissionen udviklet
"Vejledende principper for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer", som blev
underskrevet af EU's socialministre den 6. december 2012. Disse principper skal fungere
som en checkliste for nationale myndigheder og andre interesserede parter for, hvad der
skal gøres for at fremme aktiv aldring, og hvad der skal ansøges om i den givne situation
og til de pågældende udfordringer.
Et andet positivt resultat fra det europæiske år 2012 er et aktiv-aldrings-index (AAI),
som for første gang blev præsenteret på EU’s afsluttende konference i Nicosia. Sverige,
Finland og Danmark efterfulgt af Holland, Irland og Storbritannien står øverst i dette
aktiv- aldrings-index 2012. Dette index vil hjælpe de politiske beslutningstagere med at
afdække udfordringer og seniorernes ikke-realiserede potentiale, og med at overvåge
udviklingen med hensyn til aktiv aldring. AAI er udviklet gennem et fælles projekt
mellem Europa-Kommissionen og de Forenede Nationers Økonomiske Kommission for
Europa (UNECE) og Center for social forsorg og forskning i Europa (Wien).
For yderligere oplysninger:
National hjemmeside for året: http://www.aktivaldring2012.dk/
Den officielle hjemmeside for året: http://europa.eu/ey2012/
European Guiding Principles on Active Ageing and Solidarity between Generations:
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=en&catId=970&newsId=1743&further
News=yes
Active Ageing Index:
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=en&catId=970&newsId=1749&further
News=yes
Publikationer:
The EU Contribution to active ageing and solidarity between
http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8710&langId=en

Generations:

Eurostat brochure - Active ageing and solidarity between generations - a statistical
portrait of the European Union 2012: http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-EP11-001
How to promote active ageing in Europe - EU support to local and regional actors:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7005&langId=en
European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6773&langId=en
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