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Съобщение за медиите от FRA 

Виена, 6 юни 2018 г. 

Основните права на хората в напреднала възраст се нуждаят от 

по-добра защита 

Почти 60 % от европейците вярват, че възрастта е пречка при търсенето на 

работа. Често в обществото се счита, че по-възрастните хора са бреме. Твърде 

често не обръщаме необходимото внимание на основните права на хората в 

напреднала възраст. В доклада си за 2018 г. Агенцията на Европейския съюз 

за основните права (FRA) разглежда въвеждането на основан на правата 

подход за зачитане на хората в напреднала възраст.  

„Не само младите имат основни права. Основните права осигуряват защита на всеки 

независимо от възрастта,“ заявява директорът на FRA Майкъл О'Флеърти. „Трябва да 

полагаме повече усилия, за да защитаваме по-възрастните членове на нашите 

общества. Крайно време е да превърнем политическите ангажименти в осезаеми 

действия. Трябва да се борим за гражданските, политическите, социалните, 

икономическите и културните права на хората в напреднала възраст.“  

Специалната тема в тазгодишния Доклад за основните права е равното третиране на 

хората в напреднала възраст и основните им права. В доклада се посочва, че се 

повишава осведомеността по този въпрос и че политиките се променят с цел по-добро 

зачитане на правата им. Същевременно е желателно да не се прилага универсален 

подход към всички ситуации, тъй като проблемите за жени, етнически малцинства и 

хора с увреждания може да се задълбочат с напредването на възрастта. Наред с това в 

доклада се изказва опасение, че съвременните млади хора може да срещнат трудности 

по-късно в живота си, ако образованието им е недостатъчно и не могат да намерят 

работа. 

В доклада се изтъква необходимостта да се разшири защитата срещу дискриминация 

поради възрастта, като се приеме Директивата на ЕС за равното третиране, чрез която 

защитата от дискриминация се разширява извън заетостта — към достъпа до услуги, 

жилища, здравеопазване и т.н. Освен това се отправя предложение да се използват 

по-добре фондовете на ЕС, за да се насърчи приобщаването и равното третиране на 

хората в напреднала възраст. 

За повече информация се свържете с нас на: media@fra.europa.eu / Тел.: +43 1 

580 30 642 
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