
Konferenca o krepitvi pravic starejših v 
Evropskem parlamentu 

 
V Evropskem parlamentu v Bruslju je 3. decembra 2013 potekala konferenca  
„Krepitev pravic starejših v Evropi – katera orodja?“. V sodelovanju z Zvezo 
društev upokojencev Slovenije (ZDUS), HelpAge International, AGE Platform 
Europe in EURAG sta konferenco pripravila evropska poslanca Tanja Fajon 
(S&D) in Ivo Vajgl (ALDE). 

Povod in namen konference so prizadevanja za pripravo predloga konvencije 
Združenih narodov za zaščito človekovih pravic starejših. ZDUS je aktivno 
vključen v delo odprte delovne skupine Združenih narodov o staranju (OEWG). 
Sprejetje konvencije podpirata tudi ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve ter ministrstvo za zunanje zadeve.  

Konference so se udeležili vodilni predstavniki in člani ZDUS iz vse Slovenije, na 
njihovo povabilo pa tudi predstavniki drugih nevladnih organizacij – Klubov 
Maksa Perca, PVD Sever, DU MORS, univerze za tretje življenjsko obdobje idr. 
Konference se je udeležilo tudi nekaj poslancev Evropskega parlamenta iz drugih 
držav.  

Na vabilo ZDUS se je odzval tudi naš klub in v veliko čast mi je bilo, da sem ga 
lahko zastopala.   

 

V uvodnem delu konference je evropska poslanka mag. Tanja Fajon med 
drugim  povedala, da sta aktivno staranje in medgeneracijska solidarnost aktualni 
vprašanji bolj kot kdajkoli doslej, saj bo leta 2050 Evropa najstarejša celina na 
svetu. Evropski poslanec Ivo Vajgl je poudaril, da smo žal v velikem delu držav 
članic EU, tudi v Sloveniji, priče trendu, da starejša generacija znova prevzema 



skrb za svoje otroke, srednje, delovno sposobne generacije, ki zaradi posledic 
ekonomske krize vse teže poskrbijo zase in za svoje otroke. Sodelovanje in 
medsebojna pomoč med generacijami znotraj družin je zato vse nujnejša in 
pogostejša. Po eni strani je to dobro, ob tem pa je nujno potrebno poskrbeti tudi 
za primerne sistemske mehanizme, ki bodo spodbujali medgeneracijsko 
sodelovanje in krepilo moči in sposobnosti starejših.  

Predsednica DZUS dr. Mateja Kožuh Novak je predstavila nekaj statističnih 
podatkov, ki kažejo na zaskrbljujoč ekonomsko-socialni položaj starejših v 
Sloveniji v povezavi z drugimi družbenimi skupinami. Tako kot je za življenjski 
standard starejših v Sloveniji nevaren trend zniževanja višine pokojnin od leta 
2000 dalje in posledično naraščanje revščine med starejšimi, posebej v 
enočlanskih gospodinjstvih, je na udaru tudi aktivna populacija, saj se razmerje 
med aktivno zaposlenimi in upokojenimi slabša, hkrati pa narašča tudi 
brezposelnost. 

Predstavniki ZDUS so predstavili ZDUS-ove programe za krepitev pravic 
starejših in izboljševanje njihovega položaja v družbi in osebne kondicije. 

V zelo živahni, a časovno omejeni razpravi žal sama nisem prišla do besede. Mi 
je pa uspelo po koncu konference od gospoda Iva Vajgla  dobiti odgovora na 
vprašanji, ki zanimajo naš klub, tj.: 
 
(1) Ali Evropski parlament pripravlja, oz. že ima izdelano strategijo pokojninskih 
reform v Evropi in kakšne so smernice? Ivo Vajgel: Evropski parlament ne 
pripravlja in nima namena pripravljati skupne strategije pokojninskih reform v 
Evropi, saj je to v pristojnosti posameznih držav. Ti izzivi pa zahtevajo inovativno 
načrtovanje in tudi v Sloveniji potrebujemo celovito strategijo starajoče družbe. 
 
(2) Kakšno je stališče gospoda Vajgla do že pridobljenih pravic upokojencev v 
Sloveniji? Ivo Vajgel: Upokojenci v Sloveniji so si sedanje pravice, temelječe na 
medgeneracijski solidarnosti, trdo priborili in zaslužili skozi desetletja, zato se 
vanje ne more posegati.  

 



 

SKLEPNE MISLI: Organizatorji in udeleženci smo ocenili konferenco kot koristen 
kamenček v mozaiku prizadevanj za ohranjanje in krepitev pravic starejših ter za 
medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost.  
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