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Zjednoczmy się w walce przeciw izolacji i osamotnieniu osób starszych!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych ustanowionego przez ONZ na dzień
1 października, Międzynarodowa Federacja "mali bracia Ubogich" zwraca uwagę na pogłębiający się
problem izolacji, osamotnienia i ubożenia osób starszych.

"mali bracia Ubogieh" alarmują!

Już wkrótce osoby starsze stanowić będą jedną trzecią populacji naszych krajów
i równocześnie trzykrotnie wzrośnie liczba osób powyżej osiemdziesiątego roku życia. Starzenie się
populacji stawia społeczeństwa na całym świecie przed poważnymi wvzwaniarni.'

Może się wydawać, że zwiększenie długości życia przy zachowaniu względnej sprawności,
staje się szansą na pozytywne zmiany. Jednak społeczeństwa nie zawsze są życzliwe osobom
starszym, a sami seniorzy stanowią grupę bardzo niejednorodną. Z jednej strony to osoby aktywne,
z drugiej bezradne, niepełnosprawne lub samotne.

Ustanowienie społeczeństwa przyjaznego każdemu wiekowi zakłada, że wszystkie osoby
starsze będą miały możliwość pełnego udziału w życiu społecznym 2. By osiągnąć ten cel, należy
likwidować wszystkie źródła ich wykluczania i dyskryminacji, a także wzmacniać solidarność
wewnątrz- i międzypokoleniową.

"mali bracia Ubogich" apelują!

Nasze społeczeństwa muszą się zmienić, by skutecznie wspierać najbardziej potrzebujące osoby
starsze. Obowiązkiem władz każdego państwa jest zapewnienie im godnych warunków życia,
zamieszkania, świadczeń oraz opieki.

Oczywiste jest, że kwestia starości dotyczy nas wszystkich i to rodziny z reguły jako pierwsze
udzielają wsparcia w trudnej sytuacji. ~sparcie ze strony bliskich - dziś nieodzowne, również w
przyszłości będzie niezbędne. Dlatego też pomoc publiczna i pomoc ze strony rodziny powinny się
uzupełniać.

'Zgodnie z prognozą demograficzną dla Polski na lata' 2008-2035 (GUS 2009) liczba Polaków zmniejszy się
o dwa miliony (z 38.107.000 do 35.993.000). W tym samym czasie gwałtownie wzrośnie (z 5.137.000 do
8.358.000) liczba osób starszych powyżej 65 roku życia. Oznacza to, że w przeciągu niecałych trzydziestu lat,
czyli jednego pokolenia Polaków, odsetek osób starszych w populacji wzrośnie z 13,9% do 23,2%, czyli niemal
dwukrotnie.
2 Por. « Międzynarodowy Plan Działania w Kwestii Starzenia się Społeczeństw", uchwalony przez ONZ w
Madrycie w 2002 r.



Jednak tak znaczący wzrost liczby osób starszych znajdujących się w sytuacji izolacji, ubóstwa
i wykluczenia sprawia, że trzeba podjąć zdecydowane działania na przyszłość. W związku z tym

- apelujemy o:
1. Nawiązywanie kontaktu z bezradnymi, wykluczonymi seniorami oraz udzielanie im koniecznej

pomocy w dochodzeniu swoich praw.
2. Działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych, uwzględniające także pozamaterialne

potrzeby seniorów, takie jak jakość opieki długoterminowej, odpowiednie warunki
mieszkaniowe, dostęp do kultury i rekreacji, możliwość kształcenia oraz samorealizacji,
szanse pełnego uczestnictwa w życiu społecznvmi obywatelskim.

3. Wspieranie działań organizacji pozarządowych i wolontariuszy pomagających osobom
starszym, przeciwdziałających ich marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu.

Wobec ogromu potrzeb na całym świecie "mali bracia Ubogich" wzywają do działania!

Wierzymy, że i Państwo zechcą zaangażować się w budowę społeczeństwa opartego na solidarności
wewnątrz- i międzypokoleniowej, w którym osoby starsze i najbardziej potrzebujące zajmują ważne
miejsce i nie są spychane na margines. Dlatego zachęcamy do podpisania naszego Manifestu!
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