
Chioaru Gheoghe, Președintele Federației Naționale Omenia a C.A.R.P.-urilor din 

România și membru al Consiliului de Administrație al Platformei AGE Europe, 

despre declarația comuna ONU pentru respectarea drepturilor și demnității 

persoanelor vârstnice și a solidarității globale: “Perioada stării de urgență ne-a 

arătat cât de vulnerabilă este societatea noastră, și cât de repede putem judeca 

semenii noștri mai în vârstă. De la etichetele puse vârstnicilor “ce caută afară 

bătrânii”, la izolare, neglijență cu vârstnicii aflați în centre rezidențiale, acces 

redus la resurse și servicii, inclusiv medicale, toate acestea au contribuit cu o 

povară în plus pentru seniori, și așa destul de încercați. În același timp, deosebit 

de importante au fost rețelele de solidaritate deja existente sau create ad-hoc 

care au avut în vedere asigurarea cumpărăturilor sau oferirea altor forme de 

suport. Acești oameni ne-au dat speranța că nu e totul piedut și că împreună 

putem să lucrăm pentru a nu lăsa pe nimeni pe dinafară, iar perioada următoare 

este vitală în acest sens.  
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Organizația Națiunilor Unite: 140 de țări solicită respectarea drepturilor și 

demnității persoanelor vârstnice și a solidarității globale 

Luni, 11 mai, aproape trei sferturi din statele membre reprezentate la Națiunile 

Unite au emis o declarație comună în care au recunoscut escaladarea discriminării 

bazate pe vârstă și care afectează persoanele în vârstă în timpul pandemiei 

COVID-19. 

Declarația recunoaște participarea semnificativă a persoanelor în vârstă în societate 

și importanța consolidării solidarității internaționale și între generații în timpul 

crizei și procesului de redresare. Declarația apare ca urmare a unui raport de 

politică publicat la 1 mai 2020 de către secretarul general al ONU, Antonio 

Guterres, cu privire la impactul pandemiei asupra persoanelor în vârstă. 

AGE salută cu fermitate această declarație și felicită toate statele membre ale 

Uniunii Europene și ale Europei pentru semnarea acestui document important: 



"Această declarație este fără precedent atât în ceea ce privește exhaustivitatea 

mesajului său, cât și a numărului de semnatari. Suntem extrem de încântați de 

faptul că au fost auzite preocupările exprimate de AGE în raportul nostru recent 

privind drepturile omului asupra persoanelor în vârstă în timpul COVID-19. 

Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu șefii de stat și de guvern în dezvoltarea 

garanțiilor și mecanismelor juridice care vor permite o mai bună protecție și 

promovare a drepturilor omului la toate vârstele." 

Anne-Sophie Parent, Secretar General al Platformei Europene AGE 

Actuala pandemie a scos în relief brusc modul în care legile inadecvate și 

inconsecvente eșuează în a proteja în mod egal drepturile omului la bătrânețe și a 

arătat necesitatea unei noi convenții ONU pentru a preveni alte încălcări pe viitor. 

AGE și organizațiile sale membre la nivel național rămân disponibile pentru a 

lucra în parteneriat cu statele membre ale ONU și cu reprezentanții UE cu privire 

la următorii pași. Fără alte întârzieri, îndemnăm: 

 Reprogramarea cât mai curând posibil a celei de-a 11-a sesiune a Grupului 

de lucru deschis al ONU privind îmbătrânirea (anulat din cauza COVID-19) 

pentru a avansa discuțiile privind lacunele în ceea ce privește protecția 

drepturilor omului în vârstă și pentru a accelera eforturile de elaborare a 

propunerilor pentru o nouă convenție ONU privind drepturile persoanelor 

vârstnice;  

 Avansarea unei poziții comune la nivelul Uniunii Europene în favoarea unui 

nou instrument internațional de protecție a drepturilor omului la o vârstă 

înaintată, urmând exemplul marelui progres realizat de Convenția ONU 

privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD) de la ratificarea sa de 

către UE în 2010; 

 Consultarea și colaborarea cu organizațiile societății civile, inclusiv cu cele 

care reprezintă persoanele vârstnice, în elaborarea măsurilor de restricție pe 

perioada stărilor de urgență COVID-19 și a perioadei de după, precum și de 

orice altă măsură de politică planificată pentru persoanele în vârstă. 

         


