
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifest voor een Leeftijd-Vriendelijke  
Europese Unie tegen 2020 

Coalitie voor het Europees Jaar 2012 
voor Actief Ouder worden en Solidariteit tussen Generaties 

 
 

De aangroeiende coalitie promoot een visie van een maatschappij  voor alle leeftijden  waar 
iedereen een actieve rol kan spelen in de gemeenschap en van gelijke rechten en kansen kan 
genieten in alle perioden van het leven wat ook hun  ouderdom, geslacht, ras of ethnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, sociale of economische status, sexuele oriëntatie, fysische of 
mentale conditie  of nood aan zorg mag wezen.  

Het bekomen  van een maatschappij voor alle leeftijden zal besluitvormers vergen en alle 
relevante betrokkenen om collectieve verantwoordelijkheid op te nemen om nieuwe wegen te 
ontwerpen voor de organisatie van onze maatschappij teneinde een meer faire en meer duurzame 
toekomst te verzekeren voor alle generaties.  Wij zijn ervan overtuigd dat de huidige 
demografische verandering een gelegenheid is voor iedereen om samen te werken aan de creatie 
van een Leeftijd-Vriendelijke Europese Unie tegen 2020. 
 

Wat betekent de creatie van een Leeftijd-Vriendelijke Europese Unie ? 
Creatie van een Leeftijd-Vriendelijke Europese Unie betekent het aanmoedigen van solidariteit 
tussen generaties en de actieve deelname en betrokkenheid van alle leeftijdsgroepen in de 
samenleving mogelijk maken  door hen te voorzien van voldoende steun en bescherming.  Door 
een Leeftijd-Vriendelijke Europese Unie zal iedere leeftijds- en bevolkingsgroep baat vinden van : 

1. Een positieve houding t.o.v. ouder worden die de waarde erkent van alle 
leeftijdsgroepen en hun  bijdrage aan de maatschappij;  

2. Een inclusieve arbeidsmarkt die de deelname aan betaalde arbeid van jongeren en 
ouderen  verzekert, inbegrepen gehandicapten en personen met een chronische 
aandoening;  die de intergenerationele kennisoverdracht steunt;  de gezondheid van de 
werknemers  behoudt  en hun  werk met hun  privé leven verzoent. 

3. Toegankelijke buitenruimten, gebouwen en vervoer alsook aangepaste woningen en 
voorzieningen voor fysische activiteiten, die onafhankelijk leven bevorderen en langere 
deelname aan de samenleving, met toenemende gelegenheden voor uitwisseling binnen 
en tussen generaties. 

4. Goederen en diensten die aangepast zijn aan de noden van allen. 
5. Digitale inclusie om deelname mogelijk te maken aan de toenemende op ICT-gebaseerde 

maatschappij, als burgers, werknemers, consumenten, verbruikers van diensten, 
zorgverleners, vrienden en familieleden. 

6. De mogelijkheid  een stem te hebben in de beleidsvorming en researchprocessen die 
hen aanbelangen. 

7. De gelegenheid hebben om actief deel te nemen aan  vrijwilligerswerk,cultuur, sport en 
ontspanningsactiviteiten, als dusdanig  het tot stand brengen en /of behouden van hun 
 



 
 
sociale netwerken; nieuwe bekwaamheden verwervend en bijdragend tot hun  persoonlijke 
voldoening en welzijn. 

8. Toegang tot levenslang en intergenerationeel onderwijs om nieuwe deskundigheid en 
bekwaamheden te verwerven op elke leeftijd. 

9. Sociale beschermingssystemen gebaseerd op intra- en intergenerationele solidariteit 
die armoede voorkomen en lenigen; aangepaste pensioenen verzekeren en duurzaamheid 
van pensioenschema’s zowel voor de huidige als toekomstige generaties; toegang tot 
kwaliteitsvolle sociale en gezondheidsdiensten verzekeren tijdens de levensloop en 
informele verzorgers steunen. 

10. Voorwaarden en gelegenheden om op te groeien en ouder te worden in goede mentale en 
fysische gezondheid door ziektebestrijding en  bevordering van fysische activiteiten, een 
gezond dieet, welzijns- en gezondheidslectuur, alsook actie tegen sociale doorslaggevende 
factoren i.v.m. ziekte. 
 

Waarom nu ? 
2012 is het Europees Jaar voor Actief Ouder worden en Solidariteit tussen generaties. 

Doelstellingen zijn : 

- Bevordering van actief ouder worden in tewerkstelling; 
- Bevordering van actief ouder worden in de gemeenschap; 
- Bevordering van  gezond ouder worden en onafhankelijk leven; 
- Vermeerdering van solidariteit tussen de generaties 

In de context van de voortdurende economische en sociale crisis, verzwaard door de 
demografische verandering, denken wij dat het jaar 2012 een unieke gelegenheid is om nationale 
en EU beleidsvoerders aan te moedigen, samen met alle relevante betrokkenen,  innovatieve 
oplossingen te overwegen om de impact van de crisis  in onze verouderende gemeenschappen 
aan te pakken.  Nu is het ook  tijd om langdurende verbintenissen aan te gaan teneinde een 
leeftijd-vriendelijke Europese Unie te  verwezenlijken  die de bevolking toelaat ouder te worden in 
goede gezondheid en actief deel te nemen aan de samenleving op een wijze die fair en duurzaam 
is voor alle generaties. 

Aan de internationale en Europese beleidsmakers  : Wordt betrokken ! 
De Europese Unie moet de bevordering van een leeftijd-vriendelijk milieu in alle relevante 
beleidsprocessen mainstreamen ,  zo ook fondsenprogramma’s om actie op alle niveaus te 
steunen. 

De Europese Unie, de Economische Commissie voor Europa van de UNO en de Wereld 
Gezondheidsorganisatie – Europa zouden ook hun middelen moeten samenvoegen.  Zij moeten 
hun  acties coördineren voor toepassing van een Europese Strategie  voor Actief en Gezond 
Ouder te worden en een Leeftijd-Vriendelijke Europese Unie, teneinde de lidstaten te helpen 
hun Europa 2020 doelstelling voor de creatie van een flinke, duurzame en inclusieve groei te 
bereiken.  Deze strategie moet : 

- Samenwerkingsverbanden opbouwen tussen bestaande EU-beleidsprocessen en 
fondsprogramma’s en de UN beleidsinstrumenten en toepassingsprograma’s betreffende 
ouder worden om er zeker van te zijn dat deze processen betere resultaten zullen 
opleveren in de bedvordering van actief ouder worden en solidariteit tussen generaties. 

- De creatie bevatten van een EU Leeftijd-Vriendelijk Milieu Netwerk en andere initiatieven 
zoals een Europees Convenant van Burgemeesters betreffende Actief en Gezond 
Ouder worden of Demografische Verandering om samen te werken met de lokale en  
 



 
 
regionale overheid, begaan  met de bevordering  van actief ouder worden en 
intergenerationele solidariteit in hun gemeente en hen te steunen. 

- De gelegenheid aangrijpen van een hernieuwde Sociale Open Coördinatie- Methode 
om effectief de burgers te betrekken in het  verwezenlijken van een sociaal beleid,  
teneinde aangepaste, faire en duurzame sociale beschermingssystemen te bekomen en 
algemene sociale cohesie te versterken. 

- Versterking van research die oplossingen evalueert en bevordert die tegemoet komen 
aan de noden van onze ouder wordende bevolking op een wijze die fair is voor alle 
generaties, terwijl bijdragend aan duurzame en inclusieve groei in een Europa dat verlost is 
van armoede. 

Aan nationale regeringen : versterkt – betrekt – verwezenlijkt ! 
Nationale, regionale en lokale actoren zouden met steun van de Europese Unie plannen moeten 
ontwikkelen voor de bevordering van leeftijd-vriendelijke milieus  als antwoord op de 
demografische  verandering.  Deze plannen zouden de betrokkenheid moeten vergemakkelijken 
van een grote groep van actoren in het EU Leeftijd-Vriendelijke Milieu netwerk. 

Deze plannen  zouden ook de deelname moeten bevorderen van alle relevante betrokkenen, de 
organisaties van de burgermaatschappij alsook de burgers zelf inbegrepen,  aan de ontwikkeling, 
toepassing en monitoring van aangepaste en duurzame oplossingen voor onze verouderende 
bevolking.  In’t  bijzonder zouden beleidsmaatregelen en/of wettelijke structuren moeten worden 
ontwikkeld voor : 

- Toepassing  van actief ouder worden strategies die rekening houden met de resultaten van 
hedendaagse of vroegere research inzake ouder worden, zo ook met der specifieke 
noden van kwetsbare groepen, bijvoorbeeld migranten en ethnische minderheden, 
gehandicapten, werknemers met een laag inkomen en personen met a-typische 
beroepsloopbanen. 

- Bestrijding van ageisme in alle levensaspecten en bevordering van non-discriminatie en 
gendergelijkheid  in alle aspecten van actief ouder worden en intergenerationele 
solidariteit. 

- Creatie van toegankelijke werkplaatsen en leeftijd- en gender-vriendelijke arbeids-
voorwaarden. 

- Toepassing van stedelijke en landelijke planning die fysisch toegankelijke milieus 
waarborgt en toegang tot desbetreffende informatie. 

- Versterking van sociale samenhang, inclusie en participatie doorheen de ganse 
levensloop. 

- Verzekering van aangepaste en faire  gezondheid- en sociale bescherming-
systemenen voor alle leeftijden en van toegang tot kwaliteitsvolle diensten, teneinde te 
kunnen waarborgen dat de meest kwetsbare ouderen waardig kunnen leven,  vrij van 
armoede en sociale exclusie. 

Aan alle betrokkenen, Europese burgers inbegrepen : Zorg ervoor dat het 
gebeurt ! 
Lokale autoriteiten en betrokkenen, de zakenwereld, officiële instellingen, organisaties van de 
burgermaatschappij, sociale partners, dienstverleners, stedenbouwers, research, onderwijs, media 
en burgers hebben allen een rol te spelen. 

Nu is de tijd snel vooruit te gaan.  Wordt betrokkene en deel Uw  initiatieven om een Europa 
voor alle leeftijden  te bekomen mede ! 
 

AGE Platform Europe is the coordinator of the Stakeholders’ Coalition 
info@age-platform.eu - www.age-platform.eu 
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