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Wspólne oświadczenie na 11-stą  Sesję  otwartej grupy roboczej ONZ ds. Starzenia się 

(OEWGA) 

W imieniu  grupy krajowych instytucji praw człowieka 

i organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

wspierających prace nad nową konwencją o prawach osób starszych 

 

Nasze instytucje i organizacje są głęboko przekonane, że kompleksowy, wiążący instrument prawa 

międzynarodowego zapewni najsilniejszą ochronę praw osób starszych. 

Decyzja OEWGA o zaproszeniu zainteresowanych stron do przedstawienia treści norm prawnych 

w omawianych podczas kolejnych Sesji obszarach tematycznych, zwiększyła zrozumienie dla 

wagi zastosowania praw człowieka w starszym wieku. Dodatkowo wpływ pandemii Covid-19 na 

osoby starsze na całym świecie w sposób oczywisty wykazał, że musimy przyspieszyć nasze 

wysiłki na rzecz wzmocnienia międzynarodowych ram ochrony praw człowieka w starszym 

wieku. Popieramy wezwanie Sekretarza Generalnego ONZ do "Budowania silniejszych ram 

prawnych zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym w celu ochrony praw człowieka 

osób starszych, w tym poprzez przyspieszenie wysiłków grupy roboczej Zgromadzenia Ogólnego 

w celu opracowania wniosków dotyczących międzynarodowego instrumentu prawnego w celu 

promowania i ochrony praw i godności osób starszych".1 Opierając się na obszernym materiale, 

który został już przedstawiony  OEWGA,  uważamy, że nadszedł czas, aby OEWGA formalnie 

podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad nowym  instrumentem międzynarodowym,  

którynależy opracować jako wiążącą konwencję o prawach osób starszych. 

Pragniemy podkreślić znaczenie odwoływania się w nowym instrumencie  do godności, autonomii  

i niezależności osób starszych, równości i uczestnictwa w  społeczeństwie. Zasady te powinny 

zostać  potwierdzone  w preambule i w tekście nowej konwencji,  która powinna również określać  

niezbędne kroki w celu  zapewnienia ochrony przed ageizmem, pełnego korzystania z praw 

człowieka  i  podstawowych wolności osób starszych. 

Ponadto  nowa konwencja  powinna spełniać następujące warunki: 

a) Nie obniżać najwyższych obowiązujących międzynarodowych standardów praw 

człowieka. 

b) Podkreślać pozytywny potencjał osób starszych i gwarantować seniorom i seniorkom 

korzystanie z możliwości i praw człowieka na równych zasadach z innymi, bez 

dyskryminacji. 

c) Uznać, że posiadaczami praw są osoby starsze, które stanowią niejednorodną  grupę  osób 

o różnych możliwościach i potrzebach, które mogą również odgrywać wiele ról 

 
1 Narodów zjednoczonych Krótka polityka: Wpływ Covid-19 na osoby starsze, maj 2020, s. 14, 
https://www.un.org/development/desa/ageing/news/2020/05/covid-19-older-persons/ 



 
 

  2 z 2 

w społeczeństwie. Należy wziąć pod uwagę konieczność podejścia przekrojowego, a także 

perspektywy grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.   

d) Wskazać,  że  zmieniające się technologie i zmiana klimatu wpływają na życie osób 

starszych i starzejących się społeczeństw oraz powinny ująć te czynniki w kontekście praw 

człowieka. 
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Lista zainteresowanych stron: 
 

1. Sygnatariusze: 

Krajowe Instytucje Praw Człowieka:  

1. Rzecznik Praw Obywatelskich - Polska 

2. Public Defender of Georgia  

3... 

... 

.. 
Organizacje Społeczeństwa Obywatelskiego: 
.. 


