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Wenen, 6 juni 2018 

De grondrechten van ouderen moeten beter worden beschermd 

Bijna 60% van de Europeanen beschouwt ouderdom als nadeel in de zoektocht 

naar werk. Ouderen worden door de maatschappij vaak als last gezien. We 

houden al te vaak geen rekening met de elementaire mensenrechten van onze 

ouderen. Daarom besteedt het Bureau van de Europese Unie voor de 

grondrechten (FRA) in zijn verslag van dit jaar aandacht aan hoe een op rechten 

gebaseerde benadering inzake respect voor ouderen vorm begint te krijgen.  

Grondrechten zijn er niet alleen voor jonge mensen. Ze zijn er om iedereen van elke leeftijd 

te beschermen,” zegt directeur van het FRA Michael O’Flaherty. “We moeten de ouderen in 

onze gemeenschap beter beschermen. Het wordt hoog tijd dat we politieke beloftes 

omzetten in concrete daden. We moeten opkomen voor de burgerrechten en de politieke, 

sociale, economische en culturele rechten van ouderen.”  

Het Verslag over de grondrechten van dit jaar wijdt een speciaal hoofdstuk aan de gelijke 

behandeling van ouderen en aan de eerbiediging van hun grondrechten. Daarin wordt 

erkend dat het bewustzijn rond deze problematiek toeneemt en dat er in beleidsinitiatieven 

steeds beter rekening wordt gehouden met de rechten van ouderen. Het Verslag bevat 

echter ook een pleidooi tegen een uniforme aanpak, aangezien de belemmeringen waar 

vrouwen, etnische minderheden en personen met een handicap mee te maken krijgen, 

kunnen verergeren naarmate deze mensen ouder worden. Er wordt ook in gewaarschuwd 

dat de jongeren van vandaag later moeilijkheden kunnen krijgen als ze geen goede 

opleiding hebben genoten en geen werk kunnen vinden. 

Er wordt benadrukt dat de bescherming tegen leeftijdsdiscriminatie moet worden verbreed 

door de EU-richtlijn gelijke behandeling aan te nemen. Deze richtlijn biedt niet alleen 

bescherming tegen discriminatie op het gebied van werkgelegenheid, maar o.a. ook bij 

toegang tot beschikbare diensten, huisvesting en gezondheidszorg. Er wordt ook 

aanbevolen dat er beter gebruik wordt gemaakt van EU-middelen om de integratie en 

gelijke behandeling van ouderen te verbeteren. 
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