Declaração da Comissária Europeia para a Igualdade, Helena Dalli - Abril de 2020 :
COVID-19 e as Pessoas Idosas
A igualdade e a não discriminação são princípios subjacentes ao direito internacional dos direitos
humanos e da nossa União. Nenhuma crise nos permite abandonar estes valores.
Em 26 de Março de 2020, os peritos em direitos humanos da ONU declararam-no:
"Todas as pessoas, sem excepção, têm direito a intervenções que salvem vidas. [...] A escassez de
recursos [...] nunca deve constituir uma justificação para discriminar certos grupos de doentes".1
Devemos, portanto, manter a abordagem dos peritos da ONU e assegurar que qualquer decisão de
privação ou recusa de tratamento se baseie firmemente em orientações éticas objectivas. Ninguém deve
ser privado de receber cuidados médicos ou outros apenas com base na idade. Não há lugar na UE para a
discriminação com base na idade.
A crise da COVID-19 revelou atitudes discriminatórias em relação às pessoas idosas, através de questões
relativas ao seu valor de vida e de afirmações em torno da suposta aceitabilidade da morte de pessoas
idosas e da redução dos encargos económicos decorrentes do pagamento de pensões.
Algumas pessoas idosas estão entre as mais atingidas pela COVID-19. As pessoas idosas em instalações
de cuidados residenciais estão particularmente em risco de infecção. As pessoas idosas que vivem
sozinhas correm também o risco de isolamento e de falta de acesso aos serviços necessários. O vírus
afecta de forma desproporcionada as mulheres idosas, que constituem a maioria do grupo populacional
mais idoso.
As pessoas idosas que dependem dos serviços sociais, como a distribuição de refeições ou a ajuda nos
cuidados diários, estão em risco, quando os serviços diminuíram ou já não são prestados.
A Comissão Europeia está empenhada em assegurar que os direitos de todos, incluindo os idosos
europeus, sejam respeitados ao longo desta crise e que ninguém é deixado para trás. Isto inclui trabalhar
para apoiar activamente os Estados-Membros na sua resposta à COVID-19, desencadeando medidas
económicas, sociais e de mobilidade a nível da UE.
1 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746
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