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Τα θεμελιώδη δικαιώματα των ηλικιωμένων πρέπει να
προστατευθούν σε μεγαλύτερο βαθμό
Το 60% περίπου των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η μεγάλη ηλικία είναι μειονέκτημα για
την αναζήτηση εργασίας. Οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν συχνά τους ηλικιωμένους ως
βάρος. Πολύ συχνά παραβλέπουμε τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των δικών μας
ανθρώπων όταν γερνούν. Φέτος, στην έκθεσή του για το 2018, ο Οργανισμός
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) διερευνά τους τρόπους
με τους οποίους η αντιμετώπιση των ηλικιωμένων με βάση τον σεβασμό και τα
δικαιώματά τους αρχίζει να γίνεται πράξη.
«Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι μόνο για τους νέους. Αφορούν όλους μας ανεξαρτήτως
ηλικίας» δηλώνει ο διευθυντής του FRA Michael O’Flaherty. «Χρειάζεται να κάνουμε
περισσότερα πράγματα για να προστατεύσουμε τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας της κοινωνίας
μας. Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε πράξεις τις πολιτικές δεσμεύσεις. Έχουμε υποχρέωση να
προασπίσουμε τα ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά δικαιώματα των
ηλικιωμένων.»
Στο ειδικό κεφάλαιο της φετινής Έκθεσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα εξετάζεται το θέμα
της ίσης μεταχείρισης των ηλικιωμένων και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων
τους. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα αυτό και
παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους οι διάφορες πολιτικές αλλάζουν προκειμένου να
προασπίζονται καλύτερα τα δικαιώματα των ηλικιωμένων. Ωστόσο, δεν συνιστάται η
υιοθέτηση μίας κοινής προσέγγισης για όλους, καθώς οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
γυναίκες, οι εθνοτικές μειονότητες και τα άτομα με αναπηρίες μπορεί να επιδεινωθούν με
την ηλικία. Η έκθεση προειδοποιεί και για τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι
νέοι άνθρωποι αργότερα στη ζωή τους εάν η εκπαίδευσή τους είναι ανεπαρκής και δεν
μπορούν να βρουν δουλειά.
Η έκθεση υπογραμμίζει ότι πρέπει να εγκριθεί η οδηγία της ΕΕ για την ίση μεταχείριση καθώς
υπάρχει ανάγκη να διευρυνθεί η προστασία κατά των διακρίσεων λόγω ηλικίας και εκτός του
τομέα της απασχόλησης, όπως στην πρόσβαση στις υπηρεσίες, στη στέγαση και την
υγειονομική περίθαλψη, κλπ. Η έκθεση προτείνει επίσης να γίνεται καλύτερη χρήση των
κονδυλίων της ΕΕ για την προώθηση της ένταξης και της ίσης μεταχείρισης των ατόμων
μεγαλύτερης ηλικίας.
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