
 
 Solidarność między pokoleniami musi przewodzić reakcji UE na COVID-19. 

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen,  

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, 

w  kontekście kryzysu COVID-19 z zadowoleniem przyjmujemy i wspieramy Państwa wysiłki 

na rzecz przyspieszenia reakcji instytucji europejskich.  Jednak chcielibyśmy podkreślić znaczenie 

poszanowania unijnej zasady solidarności między pokoleniami, zapisanej w art. 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej. 

Potwierdzamy istotną wartość życia ludzkiego w każdym wieku. Zdecydowanie ubolewamy 

nad wszelkimi formami dyskryminacji osób starszych. Wzywamy UE i państwa członkowskie  

do ochrony praw człowieka wszystkich osób, bez dyskryminacji ze względu na wiek. Istotnym jest, 

aby kontynuować dyskusję na temat zmian demograficznych i solidarności między pokoleniami  

w rozmowach na poziomie UE i państw członkowskich. Tylko dzięki takiemu podejściu możliwe 

będzie zagwarantowanie odpowiedniej ochrony praw człowieka wszystkich osób, zwłaszcza osób  

z większym czynnikiem ryzyka czyli starszych, niepełnosprawnych czy dzieci. Utrzymanie  

ich w centrum dyskusji ma również kluczowe znaczenie dla wzmocnienia spójności społecznej. 

Nawet gdy środki ograniczające zaczynają być uchylane niepokojące są informacje  

o  wzmocnieniu dyskryminacji osób starszych oraz wciąż dramatycznej sytuacji w domach opieki  

w niektórych państwach członkowskich. Warto także zwrócić uwagę na skutki długotrwałego 

uwięzienia osób starszych, ich rodzin ale też całego społeczeństwa. 

Pilnie wzywamy do zapewnienia odpowiedniego sprzętu ochronnego, badań  a także 

odpowiedniego leczenia w placówkach opiekuńczych i domach opieki. Opiekunami są często młodzi 

ludzie czy członkowie rodzin. Wielu z nich ma dzieci i już płacą wysoką cenę za swoje wysiłki,  

które mają na celu powstrzymać pandemię. Należy dołożyć wszelkich starań, aby chronić ich przed 

infekcją. 

Ostrzegamy przed negatywnymi skutkami wyodrębniania osób starszych jako grupy  

w kontekście wycofywania środków ograniczających. Jest to dyskryminujące i wzmacnia 

stygmatyzację ze względu na wiek. Przedłużone środki ograniczające powinny zawierać tylko  

te konieczne, ważne również by były proporcjonalne i  zgodne z zaleceniami lekarskimi. Należy także 

wspomnieć  by były ograniczone w czasie i stosowane w sposób niedyskryminujący, zgodnie  

z zasadami prawa UE. 

Kryzys pokazał ważną - i zaniedbaną - rolę, jaką odgrywają nieformalni opiekunowie będąc 

nierozpoznaną pierwszą linią. Zapewniają oni  siatkę bezpieczeństwa podczas sytuacji kryzysowej. 

Niestety wielu z nich ma poważne trudności, gdyż ciężko jest łączyć opiekę  

z zatrudnieniem. Wspieranie nieformalnych opiekunów powinno stanowić integralną część strategii 

reagowania i działania. 



 
 Wzywamy Komisję do kontynuowania refleksji na temat zmian demograficznych i starzenia  

się społeczeństwa poprzez „Sprawozdanie w sprawie wpływu zmian demograficznych”  

i zapowiedzianą „Green Paper on Ageing”. W kontekście COVID-19 nasze działania i inicjatywy  

są pilniejsze niż kiedykolwiek. Publikacja sprawozdania nie powinna być odkładana na później,  

gdyż wpłynie to na dalsze prace.   

W perspektywie średnio  i długoterminowej wzywamy do zwiększenia inwestycji w promocję 

zdrowia, ale także zapobieganie chorobom. Czego konsekwencją powinno być odbudowanie 

odporności naszych systemów społecznych i opieki zdrowotnej na kryzysy, takie jak ten obecny. 

Omawiane programy awaryjne i ratownicze powinny prowadzić do skoordynowanych i opartych  

na solidarności reakcjach. Tak by osiągnąć zdrowie i ochronę wszystkich obywateli. Inicjatywy 

dotyczące jakości, finansowania opieki czy warunków pracy w sektorze powinny być metodą radzenia 

sobie z niedociągnięciami ujawnionym przez obecny kryzys. 

W duchu łączących nas wartości europejskich jesteśmy gotowi wesprzeć Komisję Europejską  

i państwa członkowskie w ich wysiłkach na rzecz zaradzenia sytuacji kryzysowej ale także  

jej długoterminowym konsekwencjom.  

 

Milan Brglez, Poseł do Parlamentu Europejskiego  

Jarosław Duda, Poseł do Parlamentu Europejskiego  

 

 

 

 


