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Este necesară o mai bună protecție a drepturilor fundamentale ale
persoanelor în vârstă
Aproape 60 % dintre cetățenii europeni consideră că vârsta înaintată reprezintă
un dezavantaj în căutarea unui loc de muncă. Societățile îi consideră adesea pe
bătrâni ca pe o povară. Drepturile umane de bază ale persoanelor în vârstă sunt
mult prea des trecute cu vederea. Anul acesta, Agenția pentru Drepturi
Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) prezintă în raportul său pe 2018 modul în
care începe să fie aplicată abordarea bazată pe drepturi față de respectarea
persoanelor în vârstă.
„Drepturile fundamentale nu sunt doar pentru tineri. Ele protejează pe toată lumea,
indiferent de vârstă”, afirmă directorul FRA, Michael O’Flaherty. „Trebuie să ne străduim
mai mult să-i protejăm pe membrii mai în vârstă ai comunităților noastre. A venit vremea
să transformăm angajamentele politice în acțiuni concrete. Trebuie să apărăm drepturile
civile, politice, sociale, economice și culturale ale persoanelor în vârstă.”
Anul acesta, capitolul special din Raportul privind drepturile fundamentale este dedicat
egalității de tratament a persoanelor în vârstă și respectării drepturilor lor fundamentale.
Acesta menționează creșterea gradului de conștientizare a problemei și schimbarea
politicilor pentru a le respecta mai bine drepturile. Cu toate acestea, nu recomandă o
abordare unică a problemei, întrucât obstacolele pe care le întâmpină femeile, minoritățile
etnice și persoanele cu handicap se pot amplifica odată cu vârsta. În acest capitol se atrage
atenția și asupra modului în care tinerii de azi pot să întâmpine dificultăți mai târziu în viață
dacă nivelul lor de educație este slab și dacă nu găsesc de lucru.
Capitolul subliniază nevoia de a extinde protecția împotriva discriminării pe motive de
vârstă prin adoptarea Directivei UE privind egalitatea de tratament, care extinde protecția
împotriva discriminării și în alte domenii decât cel al ocupării forței de muncă, incluzând
accesul la servicii, locuințe și asistență medicală etc. Tot aici se sugerează și o mai bună
utilizare a fondurilor UE pentru promovarea incluziunii și egalității de tratament a
persoanelor în vârstă.
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