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A 2012-es Aktív idősödés és nemzedékek 

közötti szolidaritás európai éve célja az volt, 

hogy felhívják a figyelmet arra, mit adhatnak az 

idősek a társadalom számára. Bátorítani 

kívánták a politikusokat és az érdekelt 

személyeket bizonyos lépések megtételére, 

amelyekkel jobb lehetőségeket tudnak 

teremteni az aktív idősödés számára, és 

erősíteni tudják a generációk közötti 

szolidaritást. 

Az elért eredmények széles skálája 

2012. decemberében egy rövidfilmet 

keringtetett az Európai Bizottság, amely a 

2012-es Európai Év eredményeit mutatta be, 

úgy mint 38 elnök, miniszterelnök és miniszter 

részvételét  a 2012-es Európai Év 

rendezvényein, több mint 5000 további 

látogatóval egyetemben. Beszámoltak a 

filmben az Európa-szerte a szeniorok 

érvényesítő napjain látott több mint 11000 

lakosról, és több mint 420 iskola részvételéről a 

generációk@iskola tevékenységekben. A 

filmben a 2012-es Európai Évben összesen 337 

megrendezett eseményt említenek meg, 

amelyek eredményeképpen 6162 nyomtatott 

és 3432 online cikk jelent meg, 329 TV-

közvetítés készült és 1.578.000-an látogatták 

meg az Európai Év internetes honlapját. 

A 2012-es Európai Év záróeseményét 

december 10-én tartották Nicosia-ban, a 

Ciprusi Európai Uniós Elnökség rendezésével. A 

2012-es Európai Év az érdekelt személyek 

széles rétegét mozgatta meg szerte Európában, 

elősegítve az aktív idősödés ügyét és a 

generációk közötti jobb kapcsolatokat; több 

száz új kezdeményezés és rendezvény jött létre 

a következtében mind európai, mind nemzeti, 

regionális és helyi szinteken, érintve az 

foglalkoztatás, társadalmi részvétel és az 

idősek önálló életének témáját.  

A politikai lépések elindítása 

A fentieken kívül, az EU tagállamai az Európai 

Bizottsággal közösen kialakították az Aktív 

idősödés és nemzedékek közötti szolidaritás 

irányelveit, amelyeket az Unió  szociális 

miniszterei is megerősítettek 2012. december 

6-án. Az irányelvek a tagországok, régiók, 

városok, cégek és más érdekelt intézmények 

számára lettek kialakítva, amelyek szerepet 

játszanak a következő évek során az aktív 

idősödés megfelelő körülményeinek 

biztosításában.  



   
6. HÍRLEVÉL 

A 2012-es Európai Év – Összefoglalás 
írta: Sergio Andreis, Lunaria 

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. 
Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban 

foglaltak bárminemű felhasználásért. 
518459-LLP-1-2011-1-UK-Grundtvig-GNW/2011-4919 

2013. június 

A zárókonferencián első alkalommal, egy új 

Aktív Idősödési Indexet (AII, angolul Active 

Ageing Index, AAI) is bemutattak a 

közönségnek. Az AII-t az EUrópai Bizottság az 

Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági 

Bizottságával (United Nations Economic 

Commission for Europe, UNECE) közös 

projektjük keretén belül alakították ki. Az index 

rendeltetési célja, hogy segítse a 

tagállamoknak az aktív idősödés területén a 

kihívások és fel nem fedezett potenciák 

beazonosítását és a folyamatok monitorozását. 

Sok tagállam kihasználta a 2012-es Európai Év 

által létrehozott politikai pillanatot további 

fontos politikai kezdeményezések 

elindításához. Ezek a következőket foglalták 

magukba: 

•   2012. januárjában Ausztria bemutatta A 

Szenior lakosok szövetségi tervét. 

•   Belgium 2012 novemberében egy új 

testületet, az Idősek Szövetségi Tanácsadó 

Testületét hozta létre. 

•   Németország egy figyelemfelkeltő kampányt 

futtatott. A német Antidiszkriminációs 

Ügynökség 2012-t a Korra irányuló 

Diszkrimináció Elleni Évnek nyilvánította. 

•   Írországban az a döntés született, hogy 

minden helyi önkormányzattal rendelkező ír 

területnek saját Idős-barát Megyei Programot 

kell létrehozni a 2013-as év végéig. 

•   Lengyelországban 2012 augusztusában 

elfogadtak egy kormányprogramot, az Idősebb 

lakosok társadalmi aktivitásáról a 2012-2013-as 

évekre vonatkozóan.  

 

 

A kihívások legyőzése 

László Andor, az EU Foglalkozási, Szociális és 

Integrációs Biztosa a ciprusi konferencián 

tartott záróbeszédében elmondta, hogy a 

2012-es Európai Év fontos mérföldkő volt az 

aktív idősödéssel kapcsolatos politika és 

kezdeményezéseket támogató erőkifejtések 

sorában. Kifejtette, hogy lenyűgözték a több 

száz szervezet, cégek és egyének innovatív 

ötletei és elkötelezettsége, amelyekkel Európa 

minden táján növelték az idősebb egyének 

munkában maradásának és társadalmi, 

valamint gazdasági szerepvállalásának 

lehetőségét.  

A Biztos hozzátette: "Meg vagyok róla 

győződve, hogy meg fogunk tudni birkózni az 

idősödő populáció kihívásaival. Bátorítok 

mindenkit, hogy tartsák fent az ez irányú 

tevékenységeiket az Európai Év után is." Amíg a 

2012-es Európai Év Ecorys általi 

kiértékelésének eredményeire várunk, valóban, 

nekünk is tovább kell tevékenykednünk az aktív 

idősödés és az ötven éven túli tanulás 

támogatásának terén, a ForAge Hálózat 

aktivitásainak és munkájának segítségével. 

 

 


