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SENIORERS RETTIGHEDER

Kaffe, Kandis og Konventioner
Har vi brug for en ældrekonvention?
Om arbejdet i FN for at styrke og sikre ældres menneskerettigheder
Bland jer i debatten!
En invitation til alle ældre, til politikere, ældreorganisationer mv. til at mødes til en
kop kaffe og få en uformel snak om arbejdet med at sikre de ældres rettigheder.
Hvorfor har skiftende danske regeringer ikke ønsket at støtte de kræfter i FN, der
arbejder for at få en ældrekonvention? En ældrekonvention, mener vi, vil give et
kæmpe løft i sikringen af ældres rettigheder globalt!
Mødet vil blive indledt af Povl Anker Andersen fra Globale Seniorer, der giver en kort
status over det arbejde som laves i FN omkring ældres rettigheder, hvilke debatter
føres lige nu? Og hvordan er positionerne i udlandet og i Danmark?
Hvorfor synes vi at der er brug for en ældrekonvention?
Tidspunkt: fredag den 15. juni kl. 16:30 – 17:15
Sted: Danske Seniorers telt, Kæmpestranden J 16
Arrangeret af Danske Seniorer i samarbejde med Globale Seniorer

Lidt baggrundsinformation om arbejdet i FN
Siden 2011 har der pågået et arbejde i FN med at undersøge, hvorvidt en international konvention
for ældre ville være nyttig til at bedre forholdene for ældre globalt. Der blev nedsat en Open
Ended Working Group (OEWG) med medlemmer fra en række landet og med det mandat at skulle
undersøge de eksisterende internationale rammer (frameworks) for ældres menneskerettigheder
og identificere mulige huller, og hvordan de bedst kan dækkes, herunder overveje nytten af
yderligere instrumenter og redskaber. Endvidere skulle den overveje forslag for et internationalt
retsligt instrument til at fremme og beskytte ældres rettigheder og værdighed.” Der var været stor
uenighed blandt landene om nytten af en konvention og positionerne har desværre ikke rykket sig
meget frem til 2016. Der afholdes årligt et møde i FN hvor forskellige temaer, der evt. skulle indgå
i en konvention drøftes.
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I juli 2018 afholder OEWG sin 9. session i New York og temaerne for dette års møde er ”Autonomi
og Uafhængighed” samt ”Pleje og Palliativ behandling” Du kan læse mere på FNs officielle
hjemmeside http://social.un.org/ageing-working-group/index.shtml.
Danmarks officielle holdning til en konvention er, at ældres rettigheder er dækkede i eksisterende
konventioner og at der derfor ikke er behov for endnu en konvention. Globale Seniorer mener
derimod, at er behov for en international konvention. Selv om forholdene for ældre i Danmark er
gode sker der overtrædelser af ældres rettigheder samt diskrimination af ældre. I udviklingslande
er der i høj grad brug for en konvention og Danmark kunne her spille en vigtig rolle ved at gå i
front og påpege den globale udvikling, hvor der også kommer en voksende ældre befolkning i de
kommende år.

