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Zergatik sustatu behar 
dugu zahartze aktiboa

• Egungo krisiak okerragotzen du aldaketa 
demografikoaren eragina aurrekontu 
publikoetan

• Adinekoen irudi negatiboa –“gizartearen 
hondarrak”– aldatu behar da

• Adinekoek aktibo jarraitu eta euren 
inguruetan ekarpenak egin nahi dituzte

• Baina aurre egin behar diete kontra 
dituzten oztopoei
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Zer egin beharko 
litzateke zahartze 
aktiboa sustatzeko

• Europan adinekoen aldeko inguruneak garatu 
behar dira, lan merkatuetan eta gizartean 
partaidetzari oztopoak kentzeko

• Jardun beharra dago maila guztietan: tokikoa, 
eskualdekoa, nazionala eta Europa mailan

• Gobernagarritasun ona behar da maila artean

• Alde garrantzitsu guztiek parte hartzen dutela 
eta euren parte hartzea ziurtatu behar da
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Adinekoen aldeko inguruneak

Adinekoen aldeko inguruneak:

• Ezinbestekoak dira adinekoek osasuntsu eta modu 
aktiboan parte har dezaten euren erkidegoetan

• Ezgaitasunen maila jaisten laguntzen dute eta osasuntsu 
igarotzeko urte kopuru zenbatetsia hobetzen laguntzen 
dute

• Design-for-All (Diseinua denontzat) kontzeptuan oinarrituta 
daude eta adin guztietako taldeentzako egokiak eta 
jasangarriak dira.



Nola sortu adinekoen 
aldeko Europa 2020rako

• Europa mailan: Tokiko Agintarien Hitzarmen bat abian jarri 
aldaketa demografikoari buruz eta erabili EIP-AHA (European 
Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing – Europako 
Berrikuntza Partehartzailea Zahartze aktibo eta osasuntsuan)
abagunea adinekoen aldeko inguruneak sustatzeko Europan 
OMEren bitartez

• Maila nazionalean: programa nazionalak abian jarri adinekoen 
aldeko inguruneak sustatu nahi dituzten tokietako eta 
eskualdeetako eragileei laguntzeko

• Tokian-tokian / eskualdeetan: AGEren sare birtualari atxiki 
adinekoen aldeko inguruneen arloan eta EuropakoTokiko 
Agintarien Hitzarmenari atxiki ere abian jarritakoan
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Zergatik Europako Tokiko 
Agintarien Hitzarmen bat 
aldaketa demografikoaz

• Esparru politikoa sortuko du tokiko eta eskualdeetako 
agintariak mugiarazteko, adinekoen aldeko inguruneak 
(AAI) eta adin guztientzako gizartea garatzeko programak 
abian jar ditzaten

• Sinatzaileen konpromiso boluntarioan oinarrituta: tokiko 
eta eskualdeetako agintariak eta parte inplikatuak (GKE, 
industria, ikerlariak, etab.)

• Irtenbide berritzaileak sustatu Europako erronka 
demografikoarentzat 

• Lagundu egingo du tokian tokiko AAI ekintzak Europako 
politika garrantzitsuekin lotzeko



AAI programa nazionalak

• Europako estatu-kideek AAI eta zahartze aktiboa 
sustatzeko programa nazionalak abian jartzeko asmoa izan 
beharko lukete

• Euren Txosten Sozial Nazionalak eta Erreforma Programa 
Nazionalak hornitzeko

• Programa horiek AAI sustatzeko tokiko eta eskualdeetako 
ekintzak babesteko esparru politikoa sortu beharko lukete, 
baita zahartze aktiboaren babeserako berrikuntza 
sustatzeko ere (EIP-AHA)



AGE Adinekoen aldeko 
inguruneen laguntzarako 
ekintzak

• OMEren kide instituzional gisa, AGEk AAI-OME plataforma 
sustatuko du

• EIP-AHA delakoari erantzunez, AGEk abian jarriko du AAI 
inguruko sare birtual europar bat, alde interesatuak 
konektatzeko eta Aldaketa Demografikoari buruzko Tokiko 
Gobernuen Europako Hitzarmenaren aldeko kanpaina 
egiteko

• Design-for-All kontzeptua sustatuko du Europako 
Irisgarritasun legearen eztabaidetan



AAI ingurunean aldeko 
kanpainan lagundu nahi 
diguzu? 

Sartu gure sare birtualean, 2020rako 
Adinekoen aldeko Europako Batasuna lor 

dezagun!

AGE-ren webgunean eman dezakezu izena:

www.age-platform.eu



Hedabideen zeregina

• Adinekoen irudi txarra gizartean 
aldaraziko duten ekimenen garrantzia

• Alemaniako Ministerio Federaleko 
Ministerioaren hitzaldia zahartzearen 
irudiaren inguruan



Eskerrik asko 
zure 

laguntzarengatik!
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