MANIFEST
k volbám do
Evropského
parlamentu
AGE Platform Europe je evropskou sítí 165 organizací zastupujících zájmy starších lidí
50+, jejímž cílem je být hlasem a propagovat zájmy 150 milionů seniorů Evropské unie
a zvyšovat evropské povědomí o problémech, které se jich bytostně týkají.
Naší vizí je společnost pro všechny bez diskriminace a stereotypů, která je založena na
mezigenerační spolupráci, ve které každý může hrát aktivní roli ve společnosti a
využívat rovných práv a možností ve všech fázích svého života bez ohledu na svůj věk,
pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženství nebo víru, sociální nebo ekonomický
status, sexuální orientaci, fyzickou nebo duševní kondici nebo potřebu péče.
Dosáhnout tohoto cíle bude vyžadovat od všech, kteří rozhodují, i od dalších
relevantních účastníků společenských procesů převzetí kolektivní zodpovědnosti za
nastolení nových přístupů k formování společnosti, které zajistí spravedlivější a
udržitelnou budoucnost pro všechny generace a vyřeší přetrvávající ekonomickou a
sociální krizi. Zapojení občanské společnosti do formování politických řešení na všech
úrovních by mělo posílit evropskou integraci založenou na principech demokracie,
transparentnosti a účasti všech občanů na formování společnosti.
Vyzýváme kandidáty do Evropského parlamentu aby se zasazovali o Evropskou unii
přátelskou seniorům a ve svém působení dbali na to, aby politiky a iniciativy Evropské
unie zahrnovaly:
1- Podporu rovných příležitostí a lidských práv pro všechny bez ohledu na věk
2- Zajištění spravedlivého a udržitelného evropského sociálního a zdravotního
34567-

modelu ochrany všech občanů
Zajištění universálního přístupu k výrobkům a službám, se zvláštním zřetelem
na informační technologie, mobilitu a veřejné služby
Podporu práva na to vyrůstat a stárnout v dobrém fyzickém a duševní zdraví
Vytvoření pracovního trhu a podporu ekonomiky přátelské seniorům
Zapojení starších lidí do všech politik a výzkumů, které se jich týkají
Ochranu práva všech lidí na to žít a zemřít důstojně

AGE Platform Europe a ŽIVOT 90 také vyzývají nové poslance Evropského parlamentu
aby byla znovu ustavena parlamentní pracovní skupina “ Intergroup on Ageing and
Solidarity between Generations “, která by udržovala tato témata ve stálé agendě
Evropského parlamentu.
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