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“ Vi vill ha ett Europa 
för alla åldrar”
7 förslag till EU-valet 2019

Europa har demografi ska utmaningar 
som måste hanteras på ett rättvist 
och hållbart sätt så att ingen lämnas 
efter.

Därför måste medborgarna driva 
Europeiska unionen till åtgärder som 
förkroppsligar vår gemensamma 
värdegrund om icke-diskriminering, 
jämlikhet och solidaritet.

VARFÖR DETTA MANIFEST?

VÅRA KRAV
AGE Platform Europe uppmanar 
Europaparlamentet att främja initiativ 
som skyddar européers rättigheter i 
alla åldrar. 

Respekt för värdighet och autonomi är 
universella mänskliga rättigheter och en
grundförutsättning för effektivt och 
meningsfullt deltagande i samhället. 

Vi föreslår 7 idéer... 
som kommer försvara vår rätt till arbete 
och aktivt deltagande i lokalsamhället, 
tillgång på adekvat socialt skydd och 
vård, liksom rätten till en ålderdom fri 
från diskriminering och övergrepp.

AGE Platform Europe är det största nätverket för äldre i Europa. Vi företräder över 
200 miljoner äldre - idag och imorgon.

En fjärdedel av unionens 
invånare är redan 60+

2080 kan de mycket gamla 
(80+) vara dubbelt så många 
som idag 

Kvinnor har fortfarande 40 % 
lägre pensioner än män i 
dagens EU

av äldre européer saknar 
tillgång till långtidsvård

40%

30%
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1.  Bekämpa ÄLDREDISKRIMINE-
RING genom att identifi era den som 
jämbördig med andra diskriminerings-
grunder och skyndsamt anta ett ambi-
tiöst likabehandlingsdirektiv.

2.  EU:s åtgärder för SYSSELSÄTT-
NING ska anta ett livstidsperspektiv 
för att skapa inkluderande arbets-
marknader som uppfyller behoven för 
dagens åldrande arbetskraft.

3.  Både kvinnor och män ska garanteras 
TRYGGA, TILLRÄCKLIGA och 
HÅLLBARA PENSIONER både 
idag och för kommande generationer.

4.  Rätten att ÅLDRAS MED 
VÄRDIGHET ska skyddas genom 
adekvat personcentrerad omsorg och 
långtidsvård som är tillgänglig för alla, 
och därmed garantera ett friskt liv och 
välbefi nnande för alla åldrar.

5.  EU ska stödja HÄLSA FÖR ALLA 
genom ett förebyggande och livslångt 
perspektiv, och motverka ensamhet 
med hjälp av EU-fi nansiering.

6.  UNIVERSELL TILLGÅNG på 
varor och tjänster ska garanteras i 
dagens digitaliserade samhälle, inklu-
sive för äldre.

Ett äldreperspektiv ska integreras i 
åtgärder för BOSTÄDER, STADS-
UTVECKLING, och TRANSPORT 
för att skapa äldrevänliga miljöer i hela 
EU.

7.  På nationell nivå ska medlemsstaterna 
utveckla nationella ÄLDRESTRA-
TEGIER med aktivt deltagande från 
äldre personer.

På EU-nivå ska INTERGRUPPEN 
om aktivt åldrande och solidaritet mel-
lan generationerna återupprättas efter 
valet, så att ledamöter och medborg-
are tillsammans ska kunna diskutera 
hur Europas demografi ska utmaning 
bäst bör lösas.

www.age-platform.eu | towardsanagefriendlyep.com
E-post: info@age-platform.eu | Twitter: @AGE_PlatformEU | +32.2.280.14.70

Europeiska kommissionens transparensregister nr: 16549972091-86

AGE:s arbete delfi nansieras av EU-programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap. AGE Platform Europe bär fullt 
ansvar för innehållet i detta dokument, som inte ska uppfattas som ett uttryck för Europeiska kommissionens åsikter.

“ EU-valet 2019 hålls vid en 
vändpunkt där det fi nns ett akut 
behov för EU att relatera starkare till 
medborgarna. Europaparlamentet 
måste visa att samarbete ger större 
framgång för att främja social 
rättvisa och jämlikhet”.

Ebbe Johansen
Ordförande AGE Platform Europe

Läs hela manifestet online 

bit.ly/AGE-Manifesto19

Som kandidat till Europaparlamentet 
uppmanar vi dig att:


