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Persoanele în vârstă şi conflictele 

 

Deşi situaţia economică actuală din Europa se concentrează asupra tinerilor şi a modului în care aceştia 
pot contribui cel mai bine la dezvoltarea economică, există pericolul ca nevoile persoanelor în vârstă să fie 
trecute cu vederea. Nu ar trebui să presupunem totuşi, că satisfacerea nevoilor lor va fi costisitoare. 
Experienţa recentă din programul Grundtvig al Comisiei Europene a arătat că printr-o investiţie mică  în 
activităţi de învăţare la vârta a III-a, se pot obţine beneficii enorme la nivel de societate, comunităţi locale, 
familii  şi indivizi. Gama de activităţi finanţate prin programul Grundtvig, a demonstrat diversitatea foarte 
mare de oportunităţi în care se pot implica persoanele în vârstă. Cu toate acestea, finanţarea care a fost 
întotdeauna temporară şi tranzitorie nu permite sustenabilitatea şi dezvoltarea altor programe. În plus, 
având în vedere numărul actual de persoane în vârstă din Europa - [în 2010, 21.1% din populaţia Uniunii 
Europene era în vârstă de 65 de ani sau peste, reprezentând peste 60 milioane de persoane] - foarte 
puţini au beneficiat de aceste programe europene sau de o finanţare naţională. 

[Datele Eurostat arată că mai puţin de 4% din persoanele cu vârsta de peste 65 de ani sunt sau au fost 
recent angajate într-o formă de învăţare - aceste date limitându-se la programe de calificare (învăţare 
formală) - dar extrapolând cifrele din alte cercetări anterioare, rezultă un maximum de 8%  - acest lucru 
sugerează că în cel mai bun caz 22 din 25 de persoane de peste 65 de ani nu s-au bucurat de o 
oportunitate de învăţare]. 

Prin urmare, cu puţine resurse alocate şi o cunoaştere  redusă a nevoilor acestei categorii de persoane 
"uitate", este imperativ necesar  să maximizăm beneficiile,  asigurând o alocare mai echitabilă a resurselor 
şi o mai bună înţelegere a nevoilor de învăţare a persoanelor în vârstă. 

Analizând cazurile de succes ale programului Grundtvig, se poate trage concluzia ca trebuie luate în 
considerare toate etapele din viata unei persoane, realizările şi perioadele de criză din viaţă. Accesul la 
învăţare poate să ajute la înţelegerea acestor situaţii şi la soluţionarea lor. 

Cu Europa într-o stare de îngrijorare cu privire la situaţia economică şi la circulaţia persoanelor, ca urmare 
a conflictelor din interiorul şi din jurul continentului, este necesar să înţelegem mai bine impactul 
conflictelor asupra vieţii oamenilor. Evaluarea experienţelor din trecut, şi sunt multe astfel de situaţii, ne 
pot ajuta să facem faţă mai bine la situaţiile actuale. 

De-a lungul ultimilor 40 de ani, Europa a cunoscut schimbări politice şi economice majore - unele realizate 
paşnic  dar altele, din pacate,  prin conflicte traumatizante. În Europa de astăzi,  încă mai avem oraşe 
divizate prin conflicte - Belfast şi Nicosia sunt exemple relevante - altele în care a avut loc un proces de 
unificare (Berlin). De la locuitorii vârstnici ai acelor locuri, putem învăţa lecţii de viaţă foarte utile. 

Un important document de discuţie este acum disponibil pe forumul de discuţii al site-ul ForAge 
[www.foragenetwork.eu] Învăţarea la vârsta a III-a prin angajament în conflicte sociale majore şi acţiuni 
colective, autori prof. Dusana Findeisen de la Universitatea pentru Vârsta a III-a din Slovenia şi Dr. Anna 
Grabowska de la PRO - MED sp. Zoo , Clubul Seniorilor, Universitea Technologică din Gdansk, Polonia, 
ambele membre ale reţelei ForAge, explorează modul în care oamenii pot învăţa din conflicte. În lucrare 
este oferită o perspectivă teoretică, urmată de un exemplu practic. Sunt prezentate, de asemenea, 
întrebări importante cu privire la problemele discutate. Utilizarea tehnologiei informatice în mişcări şi 
acţiuni sociale, este de asemenea, abordată. Toţi suntem invitaţi să citim această lucrare şi să luăm parte 
la dezbateri şi mai important, la fondul comun de cunoaştere. 

În acelaşi timp, lucrarea sugerează că pot exista multe persoane în vârstă care nu au depăşit aceste 
conflicte din trecut şi că viaţa lor poate continua doar  "luptând" cu impactul acestor experienţe. De 
exemplu, este posibil ca acei oameni în vârstă cei mai marginalizaţi, cel mai puţin vizibili, neimplicaţi în 
societatea de astăzi, sunt cei ale căror vieţi au fost cele cele mai distruse de conflictele din trecut. Nu 
numai că avem datoria de a restabili realitatea acolo unde este necesar, dar aceste poveşti trebuie 
înregistrate şi păstrate, nu doar ca o formă de catharsis, dar şi ca mărturii importante pentru viitor. 

 

Vă rugăm să fiţi alături de noi. 
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