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AGE Platform Europe är ett europeiskt nätverk bestående av cirka 165 organisationer för
personer i åldern 50 +. Nätverket syftar till att uttrycka och främja intressena för de 150
miljoner pensionärerna i EU samt öka medvetenheten om de frågor som berör dessa
mest.
Vår vision är ett samhälle för alla åldrar som bygger på solidaritet och samarbete mellan
generationerna, fritt från åldersdiskriminering och stereotyper. Här har alla befogenhet att
spela en aktiv roll i samhället och åtnjuta lika rättigheter och möjligheter i alla skeden av
livet, oavsett ålder, kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, social eller
ekonomisk status, sexuell läggning, fysiska eller psykiska tillstånd eller vårdbehov.
Att uppnå ett samhälle för alla åldrar kommer att kräva av beslutsfattare och andra
intressenter att man tar kollektivt ansvar för att utforma nya sätt att organisera våra
samhällen; för att säkerställa en mer rättvis och hållbar framtid för alla generationer och
för att hantera den pågående ekonomiska och sociala krisen.
Vi uppmanar kandidater i europaparlamentsvalet att skapa ett EU som är åldersvänligt,
genom att säkerställa att EU: s politik och initiativ kommer att
1- Främja lika rättigheter och att alla har mänskliga rättigheter
2- Garantera att Europas sociala och hälsoskyddssystem är adekvata, rättvisa och
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uthålliga
Garantera allmän tillgång till varor och tjänster, särskilt till byggnader och
bebyggelse, informationsteknologi, rätt till rörlighet samt offentliga tjänster
Stödja rätten att växa och åldras med god psykisk och fysisk hälsa
Skapa arbetsmarknader och ekonomier som är åldersvänliga
Engagera äldre personer i all politiska processer och forskningsprocesser som
berör dem
Värna rätten för alla att leva och dö i värdighet

AGE Platform Europe uppmanar till att den tvärpolitiska samarbetsgruppen om åldrande
och solidaritet mellan generationerna inrättas igen, för att hålla dessa frågor högt på
Europaparlamentets dagordning.
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