
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НПО 
 

Министерска конференция на Икономическата комисия на ООН за Европа (ИК на ОН) по въпросите на 
застаряването 

19-20 септември 2012 г., Виена, Австрия 
 
1. Ние, неправителствените организации, допринасящи за министерската конференция на ИК на ОН за 
повишаване на качеството на живот на възрастните хора във Виена, 19-20 септември 2012 г.; 
 
2. Приемайки, че още много трябва да бъде направено за постигане на целите и задачите на 
Международния план за действие по въпросите на застаряването от Мадрид (MIPAA) и настоявайки, че 
фискалната несигурност не е извинение за бездействие; 
 
3. Припомня министерската декларация от Леон, в която НПО бяха признати за играещи "важна роля в 
представителството на хората и техните нужди в обществото, които по този начин могат да допринесат за 
разработването на политики"; 
 
4. Потвърждавайки, че MIPAA и неговата политическа декларация представляват далновиден отговор от 
страна на правителствата, на възможностите и предизвикателствата от застаряването на населението през 
двадесет и първи век и че, ако искат MIPAA да успее, държавите-членки трябва да приложат три 
приоритетни действия на MIPAA, по които те самите са постигнали съгласие: възрастните хора в 
развитието, осигуряване напредък на здравето и благополучието в напреднала възраст, осигуряване на 
подкрепяща среда; 
 
5. Отбелязвайки със загриженост проблемите с ефективността на MIPAA като политически инструмент, 
имайки предвид необвързващия характер на споразумението, липсата на конкретни, определени във 
времето цели и цялостна отчетност; 
 
6. Освен това, отбелязвайки с разочарование: I) липсата на информираност за MIPAA; II) провала на повече 
от една трета от държавите-членки на ИК на ООН да завършат прегледите MIPAA в настоящия цикъл и III) 
липсата на прилагане на процес на преглед "отдолу-нагоре" в държавите-членки на ИК на ООН, в резултат 
на почти пълната липса на участие на гражданското общество в прегледите на национално ниво, където 
подобни дискусии биха имали най-голямо влияние; 
 
7. Потвърждавайки правата на възрастните хора и задълженията на държавите-членки да защитават тези 
права; 
 
8. Признавайки, че усилията за справяне с нуждите и желанията на възрастните хора изискват постоянен 
диалог между поколенията, сътрудничество, комуникация и пълно участие на всички възрастови групи; 
 
9. Освен това, признавайки необходимостта да се ценят по-възрастните хора и техния многообразен 
принос към обществото, и отхвърляйки всяка мисъл за дискриминация, базирана на възрастта; 
 
10. Настоявайки, че обезпечаването на социална, физическа, материална и финансова сигурност е основна 
предпоставка за достойно стареене във всички общества по всяко време; 
 
11. В интерес на постигането на целите и задачите на MIPAA, настоятелно призоваваме държавите членки 
на ИК на ООН да: 
 
а). защитават правата на възрастните хора, като: 1) прилагат законодателството, което вече съществува; 2) 
насърчават добрите практики, които дават възможност на възрастните хора да разберат и да изискват 
спазване на правата им; 3) укрепват националното, регионално и международно законодателство по 
правата на човека, включително и продължаване на работата на Откритата работна група на ОН по 
въпросите на застаряването и 4) назначат омбудсмани във всяка държава-членка на ИК на ОН, за да 
предложат на възрастните хора по-голям избор на правни средства; 
 



б. Укрепват мониторинга, оценката и прегледа на MIPAA, чрез: 1) залагане на конкретизирани във времето 
цели и задължения; 2) разработване на специфични показатели с участието на възрастните хора и с 
неправителствените организации , за мониторинг и оценка на изпълнението и въздействието на MIPAA; 3) 
подкрепа на подаване на паралелни доклади от НПО по време на прегледите на MIPAA; и 4) създаване на 
график на междинни срещи между НПО и съответните национални министри в годините между 
задължителните пет годишни прегледи на MIPAA; 
 
в. Премахнат бедността и неравенството сред по-възрастните хора чрез: осигуряване на подходящи 
доходи, включително универсален достъп до неконтрибутивни пенсии и равен достъп до основни стоки и 
услуги; 
 
г. Улесняват достъпа до достоен труд и адекватно заплащане за хората от всички възрасти, чрез: 1) 
премахване на задължителната пенсионна възраст; 2) премахване на дискриминацията въз основа на 
възрастта по отношение на достъпа до работа и заплата по време на целия живот;) прилагане на гъвкави 
трудови практики, които отговарят на нуждите на възрастните хора; 4) подкрепа на програми за 
преквалификация на по-възрастните работници, както и 5), подкрепа на възрастните работници в 
неформалния сектор; 
 
д. Признават, осигуряват видимост и подкрепа за многообразния принос на възрастните хора в обществото 
и в полза на хората от всички възрасти, включително знания и житейски опит, грижа, възпитание, 
домакинство, работа и доброволчество; 
 
е. Гарантират достъп до учене през целия живот, като признават, че достъпните висококачествено 
образование, неформално и самостоятелно учене за хората от всички възрасти са необходими за 
засилване участието на възрастните хора в обществото, повишаване на социалното включване и 
намаляване на дискриминацията; 
 
ж. Укрепват на автономията на възрастните хора и включването им в общността, чрез инвестиране в околна 
среда, достъпна за възрастните хора, в това число: местната инфраструктура, транспорт, приспособими 
жилища и продукти, социални и персонални услуги за подкрепа и местни институции; 
 
з. Осигуряване на свободен достъп до: 1) високо качествени и съобразени с пола специфични здравни и 
социални услуги, включително инвестиции в геронтологични обучение на персонала, предоставящ 
социални грижи и адекватно възнаграждение; 2) услуги в областта на психичното здраве и деменцията, 
включително и превантивни и рехабилитационни услуги; и 3) адекватни услуги по управление на болката и 
палиативни грижи; 
 
и. Въведат национални стандарти за качество, които да регулират здравните и социални услуги в 
общността, както и институционална рамка, с участието на възрастните хора в мониторинга, оценка и 
прегледа на тези стандарти; 
 
й. Предприемат действия, за да забранят, предотвратят и коригират актове на злоупотреба, пренебрегване 
и насилие чрез: 1) преразглеждане на закони и политики и прилагане на съществуващото законодателство; 
2) повишаване на осведомеността и осигуряване на подходящи социални системи за подпомагане и 3) 
прилагане на прозрачни механизми за жалби и оплаквания; 
 
к. Предприемат действия по отношение на специфичните права, свързани с пола и нуждите на жените и 
мъжете, включително чрез: преодоляване на уязвимостта на възрастните жени, които често живеят в по-
голяма бедност и задоволяване на специфичните нужди на възрастните уязвими мъже, живеещи в 
изолация; 
 
л. Признаят уязвимостта на възрастните мигранти и други маргинализирани групи и въведат мерки, за да 
им осигурят адекватна социална закрила и равен достъп до услуги; 
 
м. Развият по-нататък ангажиментите и ценностите на MIPAA по премахване на бедността и посрещане на 
нуждите на възрастните хора в международен план, чрез:) включване на проблемите по стареенето в 



международното сътрудничество за развитие;) включване на възрастта и пола в събирането на глобални 
данни, и 3) да гарантира, че въпросите, свързани със застаряването на населението и възрастните хора, са 
напълно интегрирани в Рамката за развитие след 2015 г. и Целите за устойчиво развитие; 
 
н. Осигурят продължение на включването на ангажиментите и ценностите на MIPAA в други международни 
споразумения, включително, но не само в: Принципите на ООН за възрастните хора от 1991 г., 
Декларацията за правата на развитие, Декларацията на хилядолетието, както и във всички съответни 
инструменти за правата на човека ; 
 
о. Участват и да си сътрудничат активно с гражданското общество и по-възрастните хора, за да гарантират 
пълната реализация на ангажиментите, поети на министерската конференция. 
 
12. В заключение, ние НПО очакваме държавите-членки на ИК на ОН да: 1) признаят напълно ролята на 
неправителствените организации за постигане на поетите ангажименти, както в настоящата министерска 
конференция, така и в първоначалното споразумение за MIPAA; 2) свикат планиращи срещи с 
организираното гражданско общество на национално равнище във всяка държава-членка до март 2013 г., 
за да продължат изпълнението на тези ангажименти и 3) отчетат публично, както на национално, така и на 
регионално равнище, резултатите от тези срещи до края на юни 2013 г. 


