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Pripravili: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,  

mreža Age Platform Europe in Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) v 

okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije 

• V politike, ki urejajo področje staranja tako na državni ravni kakor na ravni EU, 

je treba vključiti vseživljenjski vidik in pristop k staranju, ki temelji na pravicah. 

Izvajanje evropskega stebra socialnih pravic in vseh ukrepov, ki bodo predlagani 

na podlagi Zelene knjige o staranju, mora temeljiti na teh dveh pristopih. 

Odsotnost celovitega pristopa k staranju, ki bi temeljil na človekovih pravicah, 

je ključni izziv, ki bi ga moral obravnavati tudi prihodnji trio predsedujočih držav 

Svetu EU in Evropska komisija. 

• Ob zavedanju, da je starizem zelo razširjen in družbeno sprejet predsodek ter 

glavni razlog za kršitve človekovih pravic starejših in mlajših oseb, je treba 

sprejeti učinkovite ukrepe proti starizmu ter podpirati različne dejavnosti in 

kampanje za ozaveščanje o njegovih negativnih posledicah. 

• Ob upoštevanju dokazov o diskriminaciji na podlagi starosti in njenih posledic je 

treba izboljšati naše zakone, politike in mednarodne mehanizme za varstvo 

človekovih pravic. Države članice EU naj te sklepe uporabijo kot izhodišče za 

nadaljnjo orientacijsko razpravo v Evropski uniji in zunaj njenih meja o tem, kako 

se spoprijeti s starizmom in starostno diskriminacijo.  



 

Za reševanje zgoraj navedenih izzivov: 

• moramo okrepiti prizadevanja na ravni EU in v okviru Odprte delovne skupine 

OZN za staranje za pravno zavezujoče mednarodno orodje na področju 

človekovih pravic starejših, ki bi okrepilo varstvo človekovih pravic starejših in 

Odprti delovni skupini omogočilo izpolnjevanje njenih nalog;  

• morajo Evropska komisija, države članice in civilna družba sodelovati in 

uporabiti vsa ustrezna orodja za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja 

in solidarnosti vključno z možnostmi za usposabljanje, izobraževanje in 

sodelovanje med mladimi in starejšimi, ki so ključne strategije za zmanjšanje 

starizma; 

• spodbujamo prihodnji trio predsedujočih držav Svetu EU, naj nadaljuje delo na 

področju politik o staranju, ki temeljijo na človekovih pravicah, vseživljenjskem 

vidiku, medsektorskem pristopu in priznavanju prispevka starejših v družbi. 
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