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Er der brug for en ældrekonvention? 

Globale Seniorer mener: 

Der bliver flere og flere ældre i verden, derfor er det på tide, at der kommer fokus 

på ældres rettigheder. Men når nu den Universelle Menneskerettighedserklæring 

siger i artikel 1 at “alle mennesker er født frie og lige i værdighed og med rettighder” 

er det så nødvendigt med en international konvention for ældre? 

GS vurderer at en international konvention, der beskytter ældre menneskers 

rettigheder i hele verden er et vigtigt instrument for civilsamfundet til at holde 

regeringer verden over ansvarlige. En konvention vil ikke give ældre flere 

rettigheder, men vil gøre det mere tydeligt, hvilke menneskerettigheder, der er 

relevante og gældende for ældre. 

En international konvention, der sikrer ældre borgeres ret til basale universelle 

ydelser vil betyde, at ældre får rettigheder, og ikke velgørenhed. Ældre får ret til en 

almen pension, til noget at leve af. Der vil være stor forskel på beløbet, der kan 

komme til udbetaling i Danmark og i et udviklingsland, men behovet for sikkerhed 

og tryghed i alderdommen er universelt. 

En international konvention, der siker alle mennesker adgang til medicin og 

behandling er essentiel. For de fleste mennesker følger der sygdom og svækkelse 

med alderen, så et sundhedssystem der omfatter alle, optager ældre lige meget 

hvor i verden de bor. 

En international konvention der beskytter ældre mod diskrimination – det være sig 

på arbejdsmarkedet og i det private liv – vil styrke respekten for ældre og dermed 

give ældre en større værdighed. En konvention vil bidrage til at øge 

opmærksomheden på ældres rettigheder, og ved at samle alle de rettigheder for 

ældre, som er indeholdt i gældende konventioner, vil det blive mere klart, hvilket 

ansvar regeringerne har i forhold til deres ældre borgere. For eksempel ville en 

konvention på Europæisk niveau kunne udfylde de rettigheder ældre har fået med 

Lisabontraktaten. 
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