
Al 2017, el 19% de la 
població de la Unió  
Europea tenia 65 anys 
o més. Ademés el          
grup de persones molt 
grans (de 80 anys o 
més) està creixent a 
un ritme molt més 
ràpid que qualsevol 
altre grup de població  
de la Unió Europea.  
 

S’ espera que aquest 
grup d’edat a la UE 
augmenti a més del 
doble entre 2017 i 
2080, passant del 
5,5% al 12,7% de la 
població total. 

Manifest per a les eleccions al  
Parlament Europeu 2019 

 

Assolint l’equitat de drets i la dignitat   
per les persones grans 

El Parlament Europeu ha estat capdavanter en la  
defensa de la justícia social i l’equitat. Les eleccions 
al Parlament Europeu 2019 esdevenen un punt         
d'inflexió per a la Unió Europea que, amb urgència, 
ha d’enfortir la seva connexió amb la ciutadania i  
representar el seu interès.  
 

Creiem en una Unió Europea d'avantguarda on no 
només contin l’economia i el creixement, sinó que es 
prenguin mesures concretes per garantir que totes 
les persones es tinguin en compte i es puguin apo-
derar per a dur a terme una vida activa i autònoma 
independentment de l'edat, el sexe, la raça o l'origen 
ètnic, la religió, la discapacitat o orientació sexual. 

Per aquest motiu, aquest manifest, elaborat per + de 100 entitats 
de persones grans d’arreu d’Europa, vol visibilitzar la             
discriminació que pateixen les persones grans, sensibilitzar a 
tots els àmbits de la societat, especialment l’àmbit                          
institucional polític, per assolir l’equitat de drets i la dignitat de les 
persones grans.  

#manifestage2019  #ageingequal 
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La veu de les persones 
grans a nivel europeu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La Plataforma Europea AGE és 
la xarxa d’associacions de perso-
nes grans més gran de la UE i re-
presenta directament a més de 
40 milions de persones grans a 
Europa.  

L’objectiu d’AGE és expresar i pro-
moure els interessos de 190 mi-
lions de persones grans de més de 
50 anys a la Unió Europea i            
sensibilitzar sobre les qüestions 
que les afecten. 

Fem una crida a les candidates I als candidats a diputats al Parlament 

Europeu perquè garantitzin que l’eliminació de la discriminació per edat 

esdevingui una prioritat identificada i al mateix nivell que la resta de 

motius de discriminació descrits als Tractats de la Unió Europea,              

i s’adoptin measures per:  

1. Enfortir els drets de les         
persones grans a través de la 
lluita contra l’edatisme o          
discriminació per edat. 

2. Garantir un enfocament de   
cicle de vida a l’àmbit laboral 
i mercats laborals inclusius. 

3. Garantir pensions adequades 
i ingressos suficients a la   
vellesa, i en igualtat de        
condicions per les dones i 
pels homes. 

4. Garantir un sistema de           
salut centrat en la persona       
i atención de llarga durada   
accesible per totes i tots. 

5. Garantir una vida saludable i 
promoure el benestar per a  
totes les edats. 

6. Assegurar l’accés universal        
a béns i serveis, a la societat 
digital actual, sense excloure a 
les persones grans. 

7. Apoderar a les persones grans per a que puguin participar               
plenament a la vida social i democràtica. 


