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Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej jest tylko jednym 
z elementów europejskiej debaty (…). Jeżeli nie okaże się tylko zbiorem dość przypadkowych inicjatyw, 
które i bez jego ogłoszenia miałyby miejsce, może przyczynić się do uświadomienia obywatelom Unii 
Europejskiej, jak głębokie zmiany w naszym życiu wywoła postępujący proces starzenia się ludności. 
I to należałoby uznać za sukces tej inicjatywy.

Barbara Szatur-Jaworska, Aktywne starzenie się i solidarność  
międzypokoleniowa w debacie międzynarodowej

Aby sprostać wyzwaniom związanym z wydłużaniem aktywności zawodowej, przy poprawie pozy-
cji osób 50+ na rynku pracy, obok rozwiązań już funkcjonujących w ramach Programu Solidarność 
Pokoleń, potrzebnych jest co najmniej kilka dodatkowych gwarancji zmian w polityce społecznej 
i polityce rynku pracy, czy szerzej zatrudnienia, które zostaną wprowadzone w perspektywie najbliż-
szych 3–4 lat.

Jacek Męcina, Wspieranie aktywności zawodowej osób 50+ 
— pierwsze efekty programu „Solidarność Pokoleń” i rekomendacje

 Warto (…) podkreślić, że w Białej Księdze „Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych 
emerytur” z 2012 r. ustalono, że wycofywaniu systemów wczesnych emerytur i wydłużaniu wieku 
emerytalnego muszą towarzyszyć środki, które umożliwiają dłuższą aktywność zawodową, w tym 
odpowiednie środki w zakresie opieki zdrowotnej, miejsc pracy i zatrudnienia.

Gertruda Uścińska, Regulacje prawne dotyczące poprawy sytuacji osób starszych  
na rynku pracy i w systemie zabezpieczenia społecznego. Aspekt europejski

Starość w percepcji społecznej to z jednej strony doświadczenie i mądrość domagająca się sza-
cunku, z drugiej strony nienadążanie za upływającym czasem i nieporadność czasami powodująca 
chęć pomocy, a czasami — mniejsze bądź większe lekceważenie. Ponadto starość to także okres życia 
wzbudzający lęk. Współczesna kultura masowa najczęściej każe bronić się przed objawami starości, 
namawia do walki z nimi, zanim jeszcze się pojawią.

Łukasz Łotocki, Wielobarwna jesień życia.  
O społeczno-kulturowym obrazie starości

W literaturze przedmiotu wyraźnie dominuje przekaz ukazujący osoby starsze jako ofiary. O wiele 
trudniej jest dotrzeć do danych na temat przemocy, której sprawcami są osoby starsze — wzmianki 
dotyczące przemocy pomiędzy starszymi partnerami pojawiają się w publikacjach zdecydowanie 
rzadziej, a informacje o przemocy wobec opiekunów znaleźć można głównie w dokumentach (…) 
opracowanych przez organizacje zajmujące się pomocą ofiarom przemocy oraz na forach/stronach 
internetowych z poradami dla osób wykonujących zawód opiekuna. 

Emilia Jaroszewska, Starość i agresja — osoby starsze  
jako ofiary oraz sprawcy przemocy
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