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και πάνω από 420 σχολεία είχαν λάβει μέρος στις
δραστηριότητες του generations@school. Επίσης
337 εκδηλώσεις είχαν οργανωθεί για το EY 2012, με
αποτέλεσμα 6.162 έντυπα άρθρα, 3.432 άρθρα στο
διακίκτυο, 329 εκπομπές και 1.578.000 επισκέψεις
στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Έτους.

Το 2012 Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και
Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών είχε ως στόχο την
ευαισθητοποίηση για τη συμβολή των ηλικιωμένων
στην κοινωνία. Επεδίωξε να ενθαρρύνει τη χάραξη
πολιτικών και όλους τους ενδιφερόμενους σε όλα τα
επίπεδα για να αναλάβουν δράση για τη δημιουργία
καλύτερων ευκαιριών για την ενεργό γήρανση και
την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των
διαφορετικών γενεών.
Μια ευρεία ποικιλία των επιτευγμάτων
Τον Δεκέμβριο του 2012, μια μικρού μήκους ταινία
κυκλοφόρησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
οποία πρόβαλε τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού
Έτους 2012. Σημείωνε ότι 38 πρόεδροι,
πρωθυπουργοί και οι υπουργοί είχαν λάβει μέρος
σε εκδηλώσεις EY 2012 με συνολικά πάνω από
5.000 συμμετέχοντες. Ανέφερε ότι οι ημέρες
αφιερωμένες στους ηλικιωμένους είχαν δει τη
συμμετοχή πάνω από 11.000 πολιτών σε όλη την ΕΕ

Η τελετή λήξης του EY 2012, πραγματοποιήθηκε στις
10 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία, που διοργανώθηκε
από την κυπριακή Προεδρία της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό
Έτος 2012 κινητοποίησε ένα ευρύ φάσμα
ενδιαφερομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη για την
προώθηση της ενεργού γήρανσης και την καλύτερη
των σχέσεων μεταξύ των γενεών. Έδωσε αφορμή
για εκατοντάδες νέες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις
σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο που ασχολούνται με την απασχόληση, την
κοινωνική συμμετοχή και την ανεξάρτητη διαβίωση
των ηλικιωμένων.
Δρομολόγηση πρωτοβουλιών πολιτικής
Επιπλέον, τα κράτη μέλη της ΕΕ σε συνεργασία με
την Επιτροπή ανέπτυξαν τις κατευθυντήριες αρχές
για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ
των Γενεών οι οποίες εγκρίθηκαν από τους
υπουργούς κοινωνικών υποθέσεων της ΕΕ, στις 6
Δεκεμβρίου 2012. Οι Κατευθυντήριες Αρχές
απευθύνονται στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και
τις πόλεις, εταιρείες και άλλες σχετικές οργανώσεις,
οι οποίες έχουν ένα ρόλο να διαδραματίσουν στην
περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών για την ενεργό
γήρανση τα επόμενα έτη.
Κατά την τελετή λήξης, ένας νέος Δείκτης Ενεργού
Γήρανσης (Active Ageing Index) παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά στο κοινό. Το AAI αναπτύχθηκε σε ένα
κοινό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
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της Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη
(UNECE). Ο δείκτης αυτός θα βοηθήσει τα κράτη
μέλη της ΕΕ να προσδιορίσουν τις προκλήσεις και το
ανεκμετάλλευτο δυναμικό και να
παρακολουθήσουν την πρόοδο στον τομέα της
ενεργού γήρανσης.
Πολλά κράτη μέλη χρησιμοποίησαν την πολιτική
δυναμική που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Έτος 2012 για την έναρξη σημαντικών
πρωτοβουλιών πολιτικής. Αυτά περιλαμβάνουν τα
εξής:
• Η Αυστρία υπέβαλε τον ομοσπονδιακό σχέδιο για
τους ηλικιωμένους, τον Ιανουάριο του 2012.
• Στο Βέλγιο ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2012 ένα
νέο Ομοσπονδιακό γνωμοδοτικό συμβούλιο για
τους ηλικιωμένους.
• Η Γερμανία έκανε μια εκστρατεία
ευαισθητοποίησης. Ο Γερμανικός Οργανισμός για
την Καταπολέμηση των διακρίσεων ανακήρυξε το
2012 έτος κατά των διακρίσεων λόγω ηλικίας.
• Η Ιρλανδία αποφάσισε ότι κάθε περιοχή της
τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ιρλανδία θα έχει το
δικό της φιλικό-προς-τους-ηλικιωμένους
πρόγραμμα περιφερειών μέχρι το τέλος του 2013.

κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη,
είπε ότι το Ευρωπαϊκό Έτος 2012 ήταν ένα
σημαντικό ορόσημο στις προσπάθειες για την
υποστήριξη της ανάπτυξης των πολιτικών και
πρωτοβουλίών ενεργού γήρανσης. Είπε ότι ήταν
«εντυπωσιασμένος από τη δέσμευση και
καινοτόμες ιδέες που εμφανίζονται από
εκατοντάδες οργανισμούς, εταιρείες και ιδιώτες σε
όλη την Ευρώπη οι οποίες έχουν αυξήσει τις
ευκαιρίες των ανθρώπων να συνεχίσουν να
εργάζονται και να συμμετέχουν στην οικονομία και
την κοινωνία».
Ο Επίτροπος είπε: «Με κάνει να πιστεύω ότι
μπορούμε να επιτύχουμε στην αντιμετώπιση των
προκλήσεων της γήρανσης του πληθυσμού. Σας
ενθαρρύνω να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας μετά
το τέλος του Ευρωπαϊκού Έτους». Ενώ αναμένουμε
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του EY 2012 που
διεξάγεται από το Ecorys, μπορούμε πράγματι να
συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την
προώθηση της ενεργού γήρανσης και δια βίου
μάθηση σε μεγαλύτερες ηλικίες μέσα από τις
δραστηριότητες και το έργο του δικτύου FORAGE.

• Η Πολωνία ενέκρινε τον Αύγουστο του 2012 ένα
κυβερνητικό πρόγραμμα για την κοινωνική
δραστηριότητα Ηλικιωμένων Πολιτών για τα έτη
2012-2013.
Ξεπερνώντας τις προκλήσεις
Στην ομιλία της τελετής λήξης στην Κύπρο, ο László
Andor, Επίτροπος της ΕΕ για την απασχόληση, τις
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