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La nostra visió sobre els drets humans en 7 principis 
 
 
Les persones grans tenen una posició sobre els seus drets humans! 
 
Aquest "manifest" es va elaborar i aprovar pels  membres de la Plataforma Europea 
AGE, es tracta d’organitzacions  “de”  i “per”  a gent gran, que representen 
directament a més de 40 milions de persones de més de 50 anys en tota la Unió 
Europea. Utilitzant una autentica  metodologia participativa de baix a dalt, aquesta és 
la primera posició consensuada que va ser construïda amb la participació directa de 
més de 100 organitzacions representants  de la  gent gran.  Aquest document 
reflecteix la comprensió i les expectatives sobre la protecció dels drets humans de la 
gent gran en set principis essencials i té com objectiu promoure aquests drets.  
 

1. Les persones grans tenen els mateixos drets que els altres 
 

Les persones grans no reclamen drets específics o nous. Encara que, en principi,  
els drets humans s'apliquen per igual al llarg de la seva vida, en realitat, quan es fan 
grans les persones es troben amb desigualtats sistemàtiques i estructurals. Aquests  
desafiaments particulars que sorgeixen en la vellesa creen barreres per a la igualtat i 
el fet de poder gaudir dels drets humans per part de les persones d'edat. Aquest es 
un tema que encara no s'ha abordat adequadament pel marc legal existent. 

 
2. Les persones grans no han de ser tractades de manera 

diferent simplement perquè són vells 
 

Les persones grans són vistos, cada cop més, com una càrrega i les seves 
contribucions no són valorades per igual per la societat; estan exclosos i tenen 
menys opcions que els altres, oferint-los  serveis de mala qualitat a causa de la seva 
vellesa; sovint no tenen igualtat d'accés a la formació, l'ocupació i l'atenció de la 
salut, entre d'altres; i sovint,  i de manera desproporcionada,  son penalitzats i no son 
una prioritat per les reformes polítiques. Els drets de les persones grans tracten 
d'assegurar que els drets que tothom té no disminueixen ni es converteixen en res 
sense importància amb l'edat si no que tothom - independentment de l'edat – ha de 
tenir  les mateixes oportunitats de participar i contribuir a les seves societats. 
 

3. El respecte dels drets de les persones grans beneficia al 
conjunt de la societat 

 
Els beneficis de la població de més edat sovint es devaluen i la vellesa és 
vista com una càrrega i una  inutilitat, sinònims a rebutjar.  Moltes persones 
grans contribueixen enormement a la vida social, política, econòmica i cultural 
dels seus països, com a treballadors, cuidadors, voluntaris, avis, consumidors 
i com actors polítics. Reconèixer a la gent gran com titulars dels mateixos 
drets implica respectar-los com a membres plens de la societat, 
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independentment de la seva edat o qualsevol altra consideració, com l'estat 
de salut. Un enfocament dels  drets humans permet a les persones grans 
convertir-se en actors de ple dret dins la societat oferint els seus 
coneixements, habilitats i experiència a través de la participació ciutadana i el 
compromís públic per ajudar a aconseguir un món millor per a tothom. 
 

4. Els estats han de prendre mesures per garantir la igualtat de 
drets en tot el curs de la vida 

 
El fet que els drets humans en el paper es conceben com a universals per 
tothom, això no significa que la seva aplicació en la pràctica sigui universal, ni 
que hi hagi necessitat de fer més per aconseguir la igualtat en totes les edats. 
A més de l'aplicació uniforme de les lleis i polítiques relatives a la població en 
general, les mesures destinades específicament a les persones d'edat 
avançada son necessàries perquè les persones grans pugin gaudir a la 
pràctica dels seus drets d’una manera equitativa. Aquestes mesures no han 
de tenir com a objectiu la generació d'un sistema privilegiat de la protecció de 
les persones grans. El seu objectiu ha de ser el  de fer front als efectes 
acumulats de la discriminació per edat, la marginació i la manca de 
reconeixement d’igualtat de les persones grans que els impedeixen gaudir de 
la seva dignitat i drets com tothom en una sèrie d'àrees. 
 

5. Les persones grans han d’estar al centre dels processos que 
afecten les seves vides 

 
La gent gran hauria de ser escoltada com a tot ciutadà pels que prenent 
decisions i els proveïdors de serveis en totes les àrees de la seva vida. 
Només mitjançant la participació de la gent gran en la concepció de les lleis, 
polítiques i estratègies, així com en la seva execució i avaluació dels seus 
resultats podem desenvolupar societats veritablement inclusives, a on les 
decisions es fonamenten en les experiències viscudes i les veus de tots els 
ciutadans. La gent gran no s’han de quedar enrere en les discussions sobre 
els seus drets, sinó que han de guiar el procés, igual que tots els altres 
ciutadans. 
 

6. Una nova convenció de l’ONU ajudarà a la gent gran a 
contribuir, prosperar així com a gaudir dels seus drets 

 
Una nova convenció de l'ONU es necessària urgentment. Serà un 
reconeixement important per tal que els ciutadans de més edat siguin 
considerats d'igual valor per a la societat; que atraurà l'atenció del públic a les 
barreres estructurals i culturals que impedeixen que les persones grans 
gaudeixin dels seus drets; i ordenarà  els canvis que són necessaris perquè 
els Estats compleixin amb les seves obligacions en virtut dels instruments 
universals de drets humans existents. A més, millorarà més la consciència de 
la gent gran sobre els seus drets i ajudarà a combatre els estereotips 
internalitzats que discriminen per raó d’edat que, de vegades, impedeixen que 
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s’informi sobre la violació d’aquests drets. Es fomentarà, a més, l'establiment 
de mecanismes per tal  que les persones grans puguin utilitzar per reclamar 
els seus drets. 
 

7. Els compromisos vinculants dels drets humans han de ser 
aplicats a través de mesures nacionals i locals 

 
Considerant  que una convenció de l'ONU - juntament amb l'aplicació de la llei 
internacional existent - pot proporcionar orientacions molt necessàries per 
trobar solucions adequades i apropiades, les polítiques i lleis tant nacionals 
com locals són requerides  per tal de fer un impacte que es pugui mesurar en 
la vida de la gent gran com a moviment de base. 
 
 
 
 

Barcelona, octubre 2016  
  


