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Prin Rezoluţia Națiunilor Unite nr. 45/106/14.12.1990,
s-a stabilit ziua de 1 octombrie ca fiind „Ziua
Internaţională a Persoanelor Vârstnice”, iar la 16
decembrie 1991, Adunarea Generală a ONU a adoptat, prin
Rezoluţia 46/91, „Principiile Naţiunilor Unite pentru
persoanele în vârstă destinate a le permite să trăiască mai
bine în anii câştigaţi”.

 Punerea în aplicare a prevederilor înscrise în toate

documentele ONU a impus crearea unui sistem de
mecanisme cu subsisteme specifice, capabile să
pună în aplicare aceste importante obiective ale
organizaţiei mondiale.
 Dintre

aceste principii adoptate de Adunarea
Generală a ONU din dec. 1991 în favoarea
persoanelor vârstnice putem aminti: Principiul
Participării, Principiul Independenţei, Principiul
Integrării, Principiul Autorealizării şi al Demnităţii,
fiecare cu zeci de subprincipii şi subprograme.

“Ziua Internaţională a Vârstnicilor” este o sărbătoare
şi, totodată, o dovadă în plus a preţuirii sincere şi a
respectului pe care naţiunile lumii le datorează
persoanelor de vârsta a treia pentru eforturile şi
acumulările din societate realizate de acestea de-a lungul
timpului.

 Sărbătorirea acestei zile reprezintă un prilej pentru:

autorităţile centrale şi locale, pentru organizaţiile de
pensionari, de a cinsti persoanele vârstnice din România,
un segment extrem de important prin prisma realizărilor
din ultimele decenii, dar şi foarte numeros, reprezentând
aproape 30% din populaţia ţării.

 Celebrarea zilei de 1 octombrie 2016 se va focusa pe

combaterea discriminării pe motiv de vârstă.

 Cu această ocazie va fi evidențiată o dată în plus

necesitatea imperioasă a existenței unei agende axate pe
vârsta populației pentru ca mediile sustenabile să poată
promova principiile echității, a bunăstării și prosperității
pentru toate categoriile de populație.

 Celebrarea datei de 1 octombrie 2016 reprezintă o ocazie

unică pentru marcarea oportunităţilor longevităţii în
procesul general al dezvoltării societăţii. Pe agenda ONU
pentru perioada de după 2015 figurează la loc de cinste
procesul de aliniere a îmbătrânirii demografice la procesul
de creştere economică şi socială, precum şi accentuarea
protejării drepturilor persoanelor vârstnice.

 Acţiunile

desfăşurate sub deviza „Să luăm poziţie
împotriva discriminării pe motiv de vârstă” - urmăresc
combaterea discriminării pe motiv de vârstă prin
construirea şi fixarea în conştiinţa generaţiilor actuale şi
viitoare a unui nou mod de înţelegere a fenomenului de
înaintare în vârstă, în toată complexitatea lui.

Unele dintre propunerile concrete ale Uniunii
Europene pentru anul 2016 prevăd o serie de măsuri
pentru creşterea calităţii vieţii în cazul persoanelor cu
vârste înaintate, protejarea demnității și drepturile
fundamentale ale vârstnicilor, focusarea pe crearea în
viitorul apropiat a unei legislaţii aparte cu privire la
combaterea acestui tip de discriminare, susţinerea
inițiativelor care pot crea medii ambientale „prietenoase”
cu persoanele în etate, precum şi de a evita izolarea,
abuzul şi neglijarea acestora.

În concluzie, întrucât vârstnicii reprezintă o categorie
tot mai numeroasă a populaţiei europene, necesitatea
adaptării politicilor sociale la realitățile zilelor noastre nu
mai poate fi negată. Includerea temei privind îmbătrânirea
tot mai accentuată a populaţiei pe agenda internaţională
de lucru, alături de teme precum: inegalitatea socială,
eradicarea sărăciei, securitatea alimentelor şi dinamica
populaţiei, a devenit tot mai evident o prioritate a ultimilor
ani.

