
Політична Декларація Неурядових Організацій 
Міністерська конференція Європейської економічної 
комісії ООН з питань старіння 
19-20 вересня 2012, Відень, Австрія 
 
1. Ми, неурядові організації, учасники Міністерської 
конференції Європейської економічної комісії ООН у 
Відні 19-20 вересня 2012  
  
2. Визнаємо, що необхідно докласти великих зусиль 
для досягнення цілей і виконання задач 
Мадридського міжнародного плану дій з питань 
старіння (ММПДС), і стверджуємо, що фінансова 

нестабільність не вибачає бездіяльності;  
  
3. Посилаємося на Леонську міністерську Декларацію, яка визнала, що 
НУО відіграють «значну роль у представництві літніх людей та їх 
проблем у суспільстві і таким чином долучаються до прийняття 
політичних рішень»; 
  
4. Цілком погоджуємося, що ММПДС та його політична декларація є 
далекоглядною відповіддю урядів на перспективи та виклики спричинені 
старінням населення у ХХІ столітті, і що для виконання ММПДС країнам-
учасницям належить працювати у трьох пріоритетних напрямках 
ММПДС, які вони самі затвердили: особистий розвиток; здоров’я та 
благополуччя громадян похилого віку, забезпечення комфортного та 
сприятливого довкілля;  
  
5. Висловлюємо занепокоєння щодо ефективності ММПДС як 
політичного інструменту, на яку впливає необов’язковий характер цієї 
угоди, відсутність конкретних і визначених у часі задач, докладної 
відповідальності;   
  
6. Ми висловлюємо розчарування через: i) відсутність обізнаності щодо 
ММПДС; ii) неспроможність більш ніж третини країн членів ЄЕКООН 
надати повний про виконання  ММПДС у поточному циклі; та iii) 
відсутність контролю «знизу» на теренах усіх країн-членів ЄЕКООН, що 
призвело до суцільної неучасті громадськості у звітування на 
національному рівні, де така дискусія мала б найбільший вплив;  
  
7. Ми підтверджуємо права літніх людей и обов’язки країн-учасниць щодо 
захисту цих прав;  
  
8. Ми визнаємо, що зусилля, спрямовані на задоволення потреб та 
прагнень літніх людей, вимагають безперервного діалогу між 
поколіннями, співпраці, комунікації та широкої участі представників усіх 
вікових груп;  
  
9. Ми надалі визнаємо необхідність цінувати старших осіб та їх значний 
внесок у суспільство, і відкидати будь-яку дискримінацію за віком;  
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10. Ми наполягаємо на тому, що забезпечена соціальна, фізична, 
матеріальна та фінансова безпека є фундаментальною передумовою 
для гідного старіння у будь-якому суспільстві у будь-які часи;  
  
11. Для досягнення цілей і виконання задач ММПДС ми закликаємо 
країни-члени ЄЕКООН:  
  
a. Захищати права літніх людей шляхом: i) дотримання чинного 
законодавства; ii) поширення добрих практик, які дають літнім людям 
можливість розуміти свої права і вимагати їх дотримання; iii) розвиток 
національного, регіонального та міжнародного законодавства щодо прав 
людини та продовження дії Відкритої робочої групи ООН з питань 
старіння; та iv) призначати омбудсменів у кожній країні-члені ЄЕКООН 
для зміцнення правового ресурсу для літніх людей;  
  
b. Покращувати моніторинг, оцінювання та звітність за ММПДС шляхом: i) 
встановлення визначених у часі цілей та зобов’язань; ii) розробки 
спеціальних індикаторів за участі літніх людей та НУО для моніторингу та  
оцінювання виконання і впливу ММПДС; iii) підтримку виконання 
«тіньового» звіту за ММПДС силами НУО; та iv) впровадження розкладу 
проміжних зустрічей між НУО та відповідними національними 
міністерствами в період між обов’язковими п’ятирічними звітами за 
ММПДС;  
  
c. Усувати бідність та нерівність серед літніх людей через забезпечення 
адекватного доходу, що включає неоподатковану пенсію для кожного та 
рівний для усіх доступ до основних товарів і послуг;  
  
d. Сприяти доступності пристойної роботи та адекватної зарплати для 
людей усіх вікових категорій шляхом: i) скасування обов’язкового віку для 
виходу на пенсію; ii) подолання дискримінації за віком у 
працевлаштуванні та оплаті праці протягом усього життя; iii) 
впровадження гнучких форм зайнятості відповідно до потреб літніх 
людей; iv) підтримка програм перепідготовки для робітників похилого 
віку; та v) підтримка робітників похилого віку у неформальному секторі;  
  
e. Визнавати, просувати і підтримувати внесок старшого покоління у 
суспільство та на благо людей різних вікових категорій, що включає 
знання та життєвий досвід, піклування, догляд, навчання, домашнє 
господарство, професійна діяльність та волонтерство;  
  
f. Гарантувати доступність до навчання протягом усього життя, 
визнавати, що доступ до якісної освіти, формального та неформального 
навчання для людей будь-якого віку є необхідною для посилення участі 
літніх людей у суспільстві, збільшує соціальне включення та зменшує 
дискримінацію;  
  
g. Закріплення самостійності літніх людей та їх залучення до громади 
через інвестування у довкілля, яке є сприятливим для літніх людей, 
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включає: місцеву інфраструктуру, транспорт, пристосоване житло та 
товари, служби, які надають соціальну та персональну підтримку, місцеві 
заклади;  
  
h. Забезпечувати вільний доступ до: i) високоякісних послуг від закладів 
соціального та медичного профілю, які орієнтовані на гендер, включаючи 
інвестування у підготовку персоналу з огляду на геронтологічні аспекти 
та адекватну заробітну плату; ii) послуги для громадян, які мають 
проблеми з психічним здоров’ям і деменцією, включаючи заходи з 
профілактики та реабілітації; iii) адекватне знеболювання та паліативний 
догляд;   
  
i. Впроваджувати національні стандарти якості для регулювання 
медичних та соціальних послуг, які надаються у громаді і у стаціонарних 
закладах, залучати літніх людей до моніторингу, оцінки та перегляду цих 
стандартів;  
j. Вживати заходів для заборони та попередження випадків кривди літніх 
людей, жорстокого до них ставлення або нехтування, а також надання 
допомоги жертвам шляхом:  
i) перегляду законів та правил, а також дотримання чинного 
законодавства; ii) покращення обізнаності та створення відповідних 
систем соціальної підтримки; та iii) впровадження прозорого механізму 
розгляду скарг;  
  
k. Вживати заходів щодо специфічно гендерних прав та потреб жінок та 
чоловіків, яки б враховували: уразливість літніх жінок, які часто живуть у 
бідності; та задоволення особливих потреб старих уразливих чоловіків, 
що живуть ізольовано;  
  
l. Визнавати уразливість літніх мігрантів та інших маргіналізованих груп 
та впроваджувати заходи для забезпечення їм адекватного соціального 
захисту та рівного доступу до послуг;  
  
m. Просувати рішення та цінності ММПДС стосовно подолання бідності 
та задоволення потреб літніх людей в цілому світі шляхом: i) включення 
проблем старіння до напрямків міжнародної співпраці; ii) інтенсифікація 
збору даних щодо питань старіння і гендеру в цілому світі; та iii) 
забезпечення повного інтегрування питань, що стосуються старіння та 
літніх людей, до Плану Сталого Розвитку;  
  
n. Забезпечити включення рішень та цінностей ММПДС до міжнародних 
угод, які б серед іншого включали наступне: Принципи ООН щодо літніх 
людей від 1991; Декларацію прав та розвитку; Декларацію Тисячоліття; 
усі інші документи, які до цього стосуються;  
  
o. Залучати до активної співпраці громадянське суспільство і людей 
похилого віку для забезпечення повного виконання рішень, прийнятих 
цією Міністерською Конференцією.  
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12. На завершення, ми, НУО, очікуємо від держав – членів ЄЕКООН: i) 
повного визнання ролі НУО у виконання рішень цієї Міністерської 
Конференції і положень ММПДС; ii) проведення зустрічей з організаціями 
громадянського суспільства на національному рівні у кожній країні, яка є 
членом ЄЕКООН, до березня 2013 року для планування діяльності в 
напрямку виконання цих рішень; та iii) публічної звітності про такі зустрічі 
як на регіональному, так і на національному рівні до кінця червня 2013 
року. 

                                         




