
Jeszcze nie tak dawno wi´kszoÊç ludzi
nie do˝ywa∏a podesz∏ego wieku. Umie-
rali na skutek ró˝nych chorób, czy od-

niesionych ran na d∏ugo przedtem, zanim ot´-
pia∏y ich zmys∏y, a narzàdy zacz´∏y zawodziç.
DziÊ, dzi´ki lepszym warunkom egzystencji
oraz rozwini´tej medycynie Êrednia d∏ugoÊç
˝ycia zdecydowanie si´ wyd∏u˝y∏a. Jednocze-
Ênie od kilkunastu lat drastycznie zmniejsza
si´ liczba narodzin. W porównaniu do poczàt-
ku lat 80-tych liczba ta zmniejszy∏a si´ o po-
nad po∏ow´. DziÊ na statystycznà rodzin´
przypada 1,3 dziecka, a zatem pokolenie dzie-
ci nie odtwarza pokolenia rodziców. Systema-
tycznie zwi´kszajàca si´ liczba osób powy˝ej
65 roku ̋ ycia i malejàca liczba ludzi m∏odych,
którzy nie ukoƒczyli jeszcze 18 roku ˝ycia
prowadzi do starzenia si´ spo∏eczeƒstwa. 

Starzenie si´ spo∏eczeƒstwa jest proce-
sem, którego doÊwiadczajà w ró˝nym stop-
niu wszystkie kraje. SpecjaliÊci szacujà, ˝e
w 2050 roku liczba osób, które przekroczà
60 rok ˝ycia wzroÊnie z 600 milionów
(obecnie) do 2 miliardów, zaÊ w 2100 osób
w podesz∏ym wieku b´dà a˝ 3 miliardy.
Oznacza to, ˝e w wielu krajach seniorzy b´-
dà stanowià jednà trzecià ca∏ego spo∏ecze∏-
stwa (teraz osoby starsze to jedna dziesiàta
populacji). Spo∏eczeƒstwa zachodnie sta-
rzejà si´ ju˝ od ponad çwierç wieku. W Pol-
sce ujemny przyrost naturalny po raz pierw-
szy zanotowano w 1999 roku. A zatem nasz
kraj dopiero staje przed tym problemem. 

Mimo, i˝ inne, bogatsze kraje sà troch´ od
nas starsze, to sytuacja Polski jest szczegól-
nie trudna. Kraje Europy Zachodniej posia-
dajà wi´kszy majàtek, dzi´ki czemu mogà
zapewniç osobom starszym godziwe warun-
ki egzystencji. Spo∏eczeƒstwo polskie jest
biedne, nie dysponuje oszcz´dnoÊciami i nie
jest w stanie utrzymaç emerytów i rencistów
na przyzwoitym poziomie ˝ycia. Zgodnie
z Powszechnà Deklaracjà Praw Cz∏owieka
(ONZ 1948, art. XXV.1) ka˝dy cz∏owiek
powinien mieç zapewnione zdrowie i dobro-
byt. Dotyczy to m.in. wy˝ywienia, odzie˝y,
mieszkania, opieki lekarskiej i koniecznych
Êwiadczeƒ socjalnych. To instytucje rzàdo-
we odpowiedzialne sà za sytuacj´ osób star-
szych. Paƒstwo zobowiàzane jest do zapew-
nienia osobom w podesz∏ym wieku godzi-
wych warunków ˝ycia. Systemy ekono-
miczne i spo∏eczne powinny zostaç przysto-
sowane do radzenia sobie ze skutkami pro-
cesu starzenia si´ spo∏eczeƒstwa. 

Kto zarobi na emerytur´?
EkonomiÊci twierdzà, ˝e starzenie si´ pol-
skiego spo∏eczeƒstwa jest najwi´kszym za-
gro˝eniem ekonomicznej przysz∏oÊci na-
szego kraju. Wzrost liczby osób w pode-
sz∏ym wieku spowoduje bowiem za∏ama-
nie si´ systemu emerytalnego. Ludzie m∏o-
dzi, zdolni do pracy nie b´dà w stanie
utrzymaç tak ogromnej rzeszy emerytów
i rencistów. W 1990 roku sto pracujàcych
osób utrzymywa∏o 13,74 ludzi starszych.
W roku 2000, ta sama liczba pracujàcych
musia∏a utrzymaç 15,6 seniorów. Liczba ta
wzroÊnie do 48,49 w roku 2050. Wydatki
funduszu emerytalnego gwa∏townie wzro-
snà, zabraknie natomiast osób, które b´dà
w stanie ów fundusz wypracowaç. Ju˝ dziÊ
Êwiadczenia emerytalne sà bardzo skrom-
ne, a wzrost liczby emerytów, przy spadku
iloÊci pracowników, spowoduje drastyczne
obni˝enie Êwiadczeƒ emerytalnych albo
gwa∏towne podniesienie podatków.

Skoro ˝yjemy d∏u˝ej, to d∏u˝ej powinni-
Êmy tak˝e pracowaç, aby zaoszcz´dziç
Êrodki na emerytur´. Tymczasem w Polsce
obserwujemy tendencje do skracania okresu
aktywnoÊci zawodowej oraz wyd∏u˝ania
okresu emerytalnego. Wysy∏anie pracowni-
ków na wczeÊniejszà emerytur´ jest zjawi-
skiem powszechnie spotykanym. Praco-
dawcy zamiast pomóc osobom starszym
w przystosowaniu si´ do wymogów nowo-
czesnych firm, poprzez zapewnienie im cià-
g∏ych szkoleƒ, wybierajà ∏atwiejsze dla nich
rozwiàzanie - zwolnienie.

Rozpatrujàc wzgl´dy ekonomiczne sta-
rzenia si´ spo∏eczeƒstwa nale˝y równie˝
zwróciç uwag´ na to, ˝e wraz ze wzrostem
liczby osób w wieku emerytalnym wzrasta-
jà równie˝ inne wydatki, np. na opiek´
zdrowotnà, czy oÊrodki pomocy spo∏ecznej.
Starzenie si´ spo∏eczeƒstwa wymaga stwo-
rzenia odpowiednich systemów opieki
zdrowotnej i pomocy socjalnej. Zwi´ksza-
jàca si´ liczba osób starszych i chorych wy-
maga zwi´kszenia liczby miejsc w przy-
chodniach zdrowia, szpitalach, domach po-
mocy spo∏ecznej i innych oÊrodkach socjal-
nych. 

Nie tylko ekonomia
„Godziwe warunki ˝ycia“ to nie tylko

kwestia ekonomiczna, ale tak˝e spo∏ecz-

na. Zapewnienie osobom starszym odpo-
wiednich warunków materialnych i opieki
to za ma∏o, seniorzy majà równie˝ potrze-
by wy˝szego rz´du. Ludzie starsi cz´sto
czujà si´ osamotnieni i majà niskie poczu-
cie w∏asnej wartoÊci. Do zadaƒ paƒstwa
nale˝y stworzenie osobom w podesz∏ym
wieku odpowiednich warunków do pe∏ne-
go uczestnictwa w ró˝nych sferach ˝ycia
spo∏ecznego. Badania wykazujà, ˝e ludzie
na staroÊç wycofujà si´ z aktywnego ˝y-
cia, ograniczajàc si´ jedynie do grona ro-
dzinnego i telewizji. Dlatego nale˝y dà˝yç
do zwi´kszenia aktywizacji osób star-
szych poprzez tworzenie ró˝nych instytu-
cji spo∏eczno-kulturalnych. Szerokie mo˝-
liwoÊci dajà w tym wzgl´dzie kluby senio-
ra. To w∏aÊnie tam ludzie starsi i samotni
wÊród rówieÊników mogà znaleêç ciep∏o,
przyjaêƒ i sens ˝ycia. Kluby seniora orga-
nizujà ró˝nego rodzaju spotkania, uroczy-
stoÊci, wycieczki i imprezy kulturalne. In-
stytucjami, które wspomagajà rozwijanie
zainteresowaƒ oraz dokszta∏canie osób
starszych sà Uniwersytety III wieku. Pro-
wadzà one dzia∏alnoÊç dydaktycznà, kul-
turalno-rekreacyjnà, organizujà równie˝
liczne warsztaty szkoleniowe. Paƒstwo
powinno dbaç o to, aby tego rodzaju
oÊrodków by∏o jak najwi´cej.

StaroÊç to nie katastrofa
W dzisiejszych czasach kultu m∏odoÊci
ludzie starsi spychani sà na margines ˝y-
cia spo∏ecznego. Osoby w podesz∏ym
wieku jako zbiorowoÊç sà izolowane
i stopniowo eliminowane z ˝ycia publicz-
nego w momencie przekroczenia granicy
wieku emerytalnego. Dlatego musimy za-
ch´caç osoby starsze do aktywnego
udzia∏u w ˝yciu spo∏eczeƒstwa i wi´kszej
integracji z nim. StaroÊç nie jest przecie˝
katastrofà, to normalny stan, do którego
musimy si´ przyzwyczaiç. Bardzo wa˝na
jest zmiana nastawienia spo∏eczeƒstwa do
osób starszych. Postrzeganie staroÊci mu-
si ulec zmianie poprzez promowanie po-
zytywnego jej wizerunku. Starzenie si´
spo∏eczeƒstwa to proces nieunikniony,
dlatego musimy dà˝yç do stworzenia spo-
∏eczeƒstwa przyjaznego ludziom w ka˝-
dym wieku.

■

JesteÊmy coraz starsi
Joanna Kanabrocka
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