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Sajtóhír 

2015. december 7. 

Egy Idősbarát Európáért: EU Szövetség a 
Demográfiai változások jegyében 

Ma az AFE-INNOVNET Thematic Network (tematikus hálózat a megújulásért az 
idősbarát környezet érdekében) örömmel jelenti be a „Szövetség a demográfiai 
változások jegyében” kezdeményezés beindítását. A Szövetséget azért hozták 

létre, hogy EU szinten összehozza azokat a helyi, regionális és nemzeti szintű 
hatóságokat / önkormányzatokat, civil szervezeteket, egyetemeket és az üzleti 
szférát, amelyek elkötelezettek abban, hogy együttműködjenek, és 

megvalósítható megoldásokkal támogassák az aktív és egészséges idősödést, 
ezzel egy széleskörű, átfogó választ adva Európa demográfiai kihívására. 77 
szervezet már visszaigazolta szándékát a Szövetségbe való belépésre, benne 46 
helyi és regionális szervezet. 

Európa gyorsan öregszik. A 65 éven felüli emberek 17.4% -át tették ki a lakosságnak 
2010-ben és ez az arány 2060-ra már eléri a 30 százalékot. Ezért a ma sürgető kihívása, 
hogy megfelelő, fenntartható megoldásokat találjunk annak érdekében, hogy az emberek 

egészségesen, aktívan és függetlenül élhessenek  tovább, hogy kevésbé jelentsenek 
terhet a családtagoknak, az egészségügynek és a hosszabb távú ellátási – ápolási 
büdzsének, valamint hogy jobb minőségű életet élhessenek, és jól érezzék magukat 
idősebb korban is. 

 “Úgy gondoljuk, hogy az idősödéshez való viszonyulásunkat fejezzük ki azzal, hogy az 

idősbarát közösségeket, önkormányzatokat helyezzük előtérbe, ahol a közterületek, a 
közlekedés, a lakásügy és a helyi szolgáltatások minden generáció igényeit figyelembe 
veszik, és erősítik a szolidaritást és az együttműködést a generációk között”, hangsúlyozta  
Markku Markkula, a Régiók Bizottsága elnöke. 

Az önkormányzatok, mint fő szolgáltatók és a helyi közösségért felelősek, itt kulcsszerepet 
játszanak. Ezért, a Régiók Bizottsága és az Európai Bizottság támogatásával, és szoros 
együttműködésben az ENSZ Egészségügyi Világszervezetével (WHO), több mint 150 

országos önkormányzat, kutatóközpont és civilszervezet találkozott a mai napon, hogy 
elindítsák a Szövetséget a demográfiai változások jegyében. 

A Szövetség a demográfiai változások jegyében jogilag mint egy nemzetközi non-profit 
egyesület lett megalapítva a belga jog szerint, amely minden érdekelt szervezet számára 

nyitott (pl. helyi, regionális és nemzeti önkormányzatok, civilszervezetek, cégek, kutató 
központok, és egyetemek),  amelyek önkéntesen elkötelezettek az idősbarát környezet 
megteremtésében az ő helyi viszonylatukban és készek megosztani tapasztalataikat a 
többi szövetségi taggal. 
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A Szövetség  “kihasználja az érdekeltek tapasztalatát és szakértelmét helyi, regionális és 

nemzeti szinten, karöltve az európai döntéshozókkal. Ez a kollektív tudás fogja segíteni az 
az idősödő társadalomra való felkészülés kihívásait” hangsúlyozta Marianne Thyssen 
biztos bevezető beszédében. “A helyi és regionális szereplőkkel folytatott beszélgetések 

mind a technikai hátteret mind a politikai ösztönzést biztosítani fogják az idősbarát 
környezet megteremtéséhez “, folytatta. 

A Szövetséghez való csatlakozással európai, helyi és regionális önkormányzatok 
pozícionálják magukat az élvonalba, hogy az idősödés témakörével foglalkozzanak. 

Rengeteg előnyük adódik majd, hogy egymástól tanuljanak, és partneri kapcsolatokat 
hozzanak létre, és különböző eszközök, hogy megvalósítsák és felmérjék az idősbarát 

kezdeményezések hatásait, és ezek fognak elvezetni az idősbarát Európa 
megteremtéséhez. 

“Az ötlet, hogy egy ilyen Szövetség megszületett, a 2012 Aktív Idősödés és Generációk 
közötti Szolidaritás Európai Évének köszönhető. Több évi kemény munka után nagyon 

örülünk, hogy elindíthatjuk a Régiók Bizottságában”, mondotta  Anne-Sophie Parent, az 
AGE Platform Europe főtitkára, egyben az  AFE-INNOVNET koordinátora. 

“Mi még inkább örülünk, látva, hogy már 77 szervezet, köztük 46 város és régió már 
döntött a csatlakozásról. Ez egy nagy lépés ahhoz, hogy az idősödő lakosság egy 
lehetőséget jelentsen Európa számára, és végül felismerjék, az idősek értékesek, és nem 
pedig teher a társadalom számára”, tette hozzá. 

“Az AFE-INNOVNET Thematic Network két éves kemény munkája után szeretnénk 
fenntartani és kiterjeszteni a pozíciónkat az idősödő állampolgáraink érdekében, hogy 
fizikailag aktívak maradjanak és magabiztosak – ezzel lehetővé váljon számukra az  

“Élethosszig tartó Élet”, mondta Jacob Bjerregaard Polgármester a dán Fredericia 
önkormányzatától. “A Szövetséghez való csatlakozással  Fredericia egy különleges 
lehetőséget kap, hogy élére álljon a demográfiai változásokból adódó kihívásoknak és 
lehetőségeknek”, tette hozzá.  

További információ: 

Julia Wadoux, AFE-INNOVNET koordinátor 

Email: julia.wadoux@age-platform.eu 
Telefon: +32.2.280.14.70. 
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Annex  

 

Public authorities and organisations having 

expressed their willingness to join the Covenant on 
Demographic Change 

 

46 Local and regional authorities 

Agia Varvara municipality (Greece), CCAS de la Ville de Marseille (France), Fredericia 

municipality (Denmark), 25 Irish Age-Friendly Cities and Counties (Ireland), City of 
Leuven (Belgium), Local Association of Attica Municipalities (Greece), City of Manchester 
(UK), City of Stockholm (Sweden), City of Tampere (Finland), Nacka municipality 

(Sweden), City of Ljubljana (Slovenia), Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés, 
City of Arnsberg (Germany), City of Naples – Campania Reference Site (Italy), DCRN (EU), 
ELISAN network (EU), ENSA network (EU), City of Udine (Italy), Celje municipality 

(Slovenia), Veneto Region (Italy), Government of Biscay (Spain), City of Salerno (Italy), 
City of Brussels (Belgium), Aartselaar municipality (Belgium), City of Krakow (Poland) 

15 Civil society organisations and foundations 

AGE Platform Europe (EU), Age Cymru (UK), Caritas Coimbra (Portugal), SIVI cluster 
(Spain), Solimai Soc.Coop.ar.l. (Italy), From Generation to Generation (UK), Polish 
Institute of Silver Economy (Poland), RBS Center fir Altersfroen (Luxembourg), 

International Council on Social Welfare (EU), Agentschap Toegankelijk Vlaanderen 
(Belgium), Association HIPOKAMP (Poland), EuroHealthNet (EU), European Union Geriatric 
Medicine Society (EU), The Intercivil Society (UK), Anouk Foundation (Switzerland) 

10 Universities and research centres 

Polibienestar Research Institute – University of Valencia (Spain), University of Edinburgh 
(UK), Universitat Politècnica de Catalunya (Spain), INRCA (Italy), Dublin City University 

(Ireland), LifeTechValley, boosting healthy aging (Belgium), Tallinn University of 
Technology (Estonia), IRS – Istituto Ricerca Sociale (Italy), FORTH – Foundation for 
Research and Technology Hellas (Greece), University of Deusto (Spain), Matia Institute 
(Spain) 

6 Businesses 

Norske Helsehus AS (Norway), ESCOOL (Spain), Acvfit (France), ENGIE Belgium 
(Belgium), 40+Lab (Portugal) 

 

Join the Covenant here: agefriendlyeurope.org/covenant   


