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Tema campaniei: „Pași spre viitor: încurajarea talentelor, a contribuțiilor și a 

participării persoanelor vârstnice în societate”. 

 

Scopul campaniei: Favorizarea și extinderea contribuției efective a vârstnicilor la 

nivelul familiei, al comunității și societății, în general, în concordanță cu nevoile, 

preferințele și drepturile lor fundamentale. 

Sloganul “Categoria +60 contează!”  

Obiectivele campaniei din acest an sunt următoarele: 

1. favorizarea condițiilor și măsurilor specifice care pot influența implicarea 

mult mai mare a persoanelor în vârstă la dezvoltarea societății noastre, și 
anume: îmbunătățirea sistemului de sănătate publică, venituri sigure și 
stabile, protecție socială și acces la serviciile financiare; 

2. accentuarea rolului pe care tehnologia inovatoare, educația și accesul la 

informație îl joacă în creșterea contribuției și implicării în viața publică a 

celor mai în vârstă; 

3. cea de-a treia evaluare, la nivel regional, a Planului Internațional de 

Acțiuni de la Madrid privind îmbătrânirea, în special în ceea ce privește 

„Direcția prioritară III: asigurarea unor medii suportive şi operaţionale”. 

 

Populaţia trebuie să înţeleagă de ce trebuie accentuat rolul persoanelor vârstnice în 

societate. Campania stimulează oamenii să aprecieze tot mai mult rolul jucat în 

societate de vârstnici. 
 

Uniunea Europeană se confruntă cu un fenomen accentuat de îmbătrânire a 

populaţiei. Conform ultimelor previziuni ale Eurostat, publicate în 2008, până în 

2060 în Uniunea Europeană vor fi numai două persoane de vârstă activă (între 15 

şi 64 ani) pentru fiecare persoană de peste 65 de ani, în comparaţie cu raportul 

actual de patru la unu. Această tendinţă se aşteaptă să atingă punctul culminant 

între anii 2015 şi 2035, când grupul numeros al generaţiei "baby boom" va fi la 

vârsta pensionării. Această schimbare poate fi pusă pe seama efectului combinat al 

ratei scăzute a natalităţii şi al creşterii speranţei de viaţă. Începând cu anul 1960, 

speranţa de viaţă a crescut cu opt ani, iar prognozele demografice pe următorii 



patruzeci de ani anticipează creşterea speranţei de viaţă cu încă cinci ani. De reţinut 

faptul că în anul 2030 se estimează că populaţia cu vârsta peste 60 de ani va 

număra 1,4 miliarde de persoane. 

Studierea percepţiei sociale a vârstnicilor presupune determinarea modelelor de 

percepţie pe care diversele categorii sociale le posedă, în legătură cu vârstnicii şi 

surprinderea efectelelor sociale pe care le induc aceste modele de percepţie. 

Contextul paradigmatic este oferit pe de o parte de “teoria etichetării”, iar cadrul 

explicativ îl constituie fenomenul social identificat şi teoretizat de Robert Merton, 

cunoscut sub numele de “profeţia autocreatoare”. Autori precum Kuypers şi 

Bengtson (1973) au lansat ideea că poziţia defavorizată a vârstnicilor în societate 

se datorează în parte acestui fenomen şi au vorbit despre sindromul crizei sociale la 

vârstnici.  

Toţi aceştia susţin că în ultimii ani ai vieţii se creează un ciclu de evenimente 

care conduc, în final, la o imagine de sine negativă a vârstnicilor şi la un 

comportament dezadaptat al acestora.  

Acest ciclu de evenimente denumit sindromul crizei sociale arată, de fapt, 

procesul prin care iau naştere stereotipurile legate de vârstnici.  

Vârstnicul căruia i se aplică o anumită etichetă tinde treptat să se identifice cu 

aceasta, lucru care se realizează în cadrul unui proces etapizat, după cum 

urmează:  

• Etichetarea vârstnicului cu o anumită trăsătură fizică sau psihică negativă;  

• Asumarea de către individ a rolului sugerat de această trăsătură;  

• Dobândirea unor comportamente şi atitudini negative, adecvate noului rol;  

• Pierderea treptată a comportamentelor şi atitudinilor neconforme cu acest rol.  

• Identificarea cu această trăsătură şi cu statusul aferent.  

 

Bătrâneţea presupune de cele mai multe ori pierderea rolului marital şi 

profesional, acestea nefiind înlocuite cu alte preocupări de aceeaşi importanţă. Din 

această cauză, vârstnicul se confruntă cu o lipsă de atitudini specifice care să-i 

ghideze comportamentul şi cu lipsa unor grupuri cu care să se identifice. 

Nemaiavând cu cine să se identifice, se orientează spre exterior încercând să 

găsească puncte de reper-certitudini, transformându-se astfel într-o persoană 

dependentă de sursele externe de etichetare. După ce a suferit schimbări drastice în 

viaţa sa personală, bătrânul se îndreaptă spre cei mai tineri pentru a obţine indicaţii 

despre cum ar trebui să reacţioneze. Însă, chiar faptul că apelează la ceilalţi pentru 

ajutor este interpretat ca fiind un semn sigur al declinului capacităţilor sale. În 

acest mod, etichetările exterioare îi sunt cel mai adesea defavorabile bătrânului, 

pentru că este văzut ca o persoană dependentă, incompetentă, demodată şi uneori 

chiar fără valoare. Fiind permanent supus acestor etichete, individul adoptă treptat 



şi involuntar rolul desemnat de ele, însuşindu-şi comportamente adecvate acestora 

şi abandonând  atitudinile şi conduitele neconcordante cu acest nou rol. Ajunge 

astfel să se identifice cu aceste definiţii sociale stereotipe care, de cele mai multe 

ori, nu au o bază reală.   

Odată ciclul iniţiat, concepţia negativă a vârstnicilor despre propria persoană 

se întăreşte, rezultând noi dificultăţi şi fiind însuşite din ce în ce mai multe etichete 

negative. În concluzie, prin identificarea stereotipurilor rezultate din modul în 

care sunt percepuţi bătrânii putem avea o viziune asupra modului în care 

acestea pot fi combătute, schimbate mentalităţile, pozitivate reacţiile vârstnicilor 

şi ale celorlalţi actori sociali.   
O tipologie a modurilor de raportare la vârstnici a fost realizată pe baza unui 

studiu de către Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii. În funcţie de răspunsurile la 

o serie de interviuri realizate cu subiecţi vârstnici, din care au fost desprinse mai 

multe trăsături dominante ale acestora s-au determinat indicatorii cei mai 

consistenţi pentru situaţia psihică şi socială a vârstnicului, respectiv cei care aveau 

frecvenţa cea mai ridicată printre celelalte trăsături enunţate de către subiecţi. 

Aceşti indicatori au fost structuraţi ulterior sub forma a trei criterii polare şi anume:  

- Un indicator legat de modul în care este perceput vârstnicul de către cei din jur: 

dependent/ autonom de sprijin exterior;  

- Un indicator legat de modul în care este etichetat vârstnicul de către cei din jur: 

inutil/ util din punct de vedere social;  

- Un indicator legat de comportamentul specific al grupului social faţă de 

vârstnic: marginalizare/ acceptare socială.  Aceşti indicatori au dat naştere la opt 

combinaţii distincte şi pe baza acestora, la opt tipuri teoretice, dintre care, însă, 

doar cinci s-au regăsit în răspunsurile subiecţilor şi anume: stigmatizare, 

ignorare, acceptare, discriminare şi integrare.  

 

a. STIGMATIZARE  

Această tipologie cuprinde persoanele care percep vârstnicii ca fiind 

neajutoraţi, deci dependenţi de suportul exterior al persoanelor apropiate atât fizic, 

datorită sănătăţii precare, cât şi financiar şi emoţional. Cei care aparţin acestei 

categorii etichetează vârstnicii ca fiind inutili din punct de vedere social, datorită 

problemelor menţionate. În plus, ei consideră că aceştia sunt, de cele mai multe ori, 

persoane anxioase, apatice, dezadaptate, cu predispoziţie spre boală, respectiv, o 

povară pentru cei din jur. În consecinţă, atitudinea dominantă faţă de vârstnici este 

aceea de izolare şi respingere, de stigmatizare.  

În felul acesta, bătrânul devine, treptat, o victimă a anturajului său, o 

persoană stigmatizată. Din acest motiv, vârstnicii suportă un prejudiciu social 



datorită marginalizării la care sunt supuşi (ce îmbracă forme sociale mai mult 

sau mai puţin evidente, mai mult sau mai puţin grave).  

 

b. IGNORARE 

Acest tip de percepţie este reprezentativ pentru acea categorie de persoane 

care consideră că, în cele mai multe cazuri, bătrânul este capabil să se întreţină 

singur, deci nu este dependent de ajutorul anturajului. În schimb, tind să considere 

că sarcinile pe care le îndeplineşte un vârstnic (dacă ne referim la domeniul 

profesional, de exemplu) pot fi îndeplinite mult mai eficient şi mai bine de un 

tânăr, astfel că bătrânul nu mai are un rol social bine determinat. În concepţia 

acestor persoane, el ar trebui să cedeze locul celor mai tineri, care sunt mai capabili 

din punct de vedere profesional. Persoanele ce se încadrează în acest al doilea tip 

consideră, în plus, că problematica bătrânilor nu este una extrem de importantă, 

astfel că atenţia societăţii ar trebui să se centreze asupra altor aspecte, de gravitate 

mai mare. De aceea, persoanele aparţinând acestui tip nu acordă o prea mare 

atenţie bătrânilor şi au un comportament care, voluntar sau involuntar, izolează 

vârstnicul. În concepţia lor, asigurarea strictului necesar în ceea ce priveşte 

condiţiile de viaţă este suficientă, fiind, de altfel, singurul lucru pe care trebuie să-l 

facem pentru bătrâni. Această concepţie determină o atitudine de ignorare a 

problemelor specifice vârstnicilor.  

c. ACCEPTARE 

O altă categorie este constituită din persoane care consideră că vârstnicii au 

nevoie de sprijin material şi emoţional din partea celor din jur, pentru că, în marea 

lor majoritate, bătrânii nu mai pot să se întreţină singuri.   

Deşi, în mare măsură, nu mai pot fi utili societăţii datorită sănătăţii precare şi 

statutului de persoană dependentă, bătrânii şi-au câştigat meritul de a fi îngrijiţi la 

bătrâneţe printr-o viaţă dedicată muncii în slujba societăţii. Astfel, persoanele ce se 

încadrează în acest tip consideră că este de datoria celor mai tineri să sprijine 

integrarea armonioasă a vârstnicului în grupul social. Subiecţii din această 

categorie percep, deci, vârstnicii ca persoane fragile, vulnerabile şi care au nevoie 

de asistenţă şi căldură. Într-o anumită măsură, persoanele ce aparţin acestei 

categorii percep vârstnicii ca fiind asemenea unor copii (din punctul de vedere al 

modului în care se raportează la ei), în sensul că au nevoie să fie îngrijiţi, sprijiniţi, 

asistaţi.  

 

 



d. DISCRIMINARE 

Această categorie cuprinde persoane ce consideră că bătrânii sunt autonomi 

şi au un rol social bine precizat în grupul social. Ei nu contestă o anumită utilitate 

socială a persoanelor trecute de un anumit prag de vârstă. Totuşi, din motive care 

cel mai adesea se plasează în sfera prejudecăţilor, vârstnicii nu sunt apreciaţi la 

justa lor valoare şi suportă atitudinile de respingere ale celor din jur. Bătrânul este 

plasat, astfel, pe o poziţie socială inferioară, împins undeva la marginea societăţii, 

iar potenţialul său de înţelepciune şi experienţă rămâne nevalorificat. Această 

atitudine de respingere socială şi de neacceptare în diversele contexte ale vieţii 

sociale poate fi considerată discriminare, care, de asemenea, aduce un prejudiciu 

social vârstnicilor.  

e. INTEGRARE  

Acest tip este reprezentativ pentru persoanele care consideră că bătrânul este 

o persoană ca oricare alta, care îşi are locul lui, bine precizat, în societate. Bătrânii 

sunt percepuţi, deci, ca fiind bine adaptaţi, pentru că acceptă slăbiciunile acestei 

vârste, dar în acelaşi timp cunosc atu-urile ei. Experienţa de viaţă, înţelepciunea, 

echilibrul interior dobândit îi ajută să facă faţă dificultăţilor vârstei într-o manieră 

firească. În opinia lor, bătrânii sunt – în marea lor parte – persoane ce îşi păstrează 

independenţa, utile, cu un rol social bine precizat. Din acest motiv, persoanele 

aparţinând acestei categorii se identifică cu vârstnicii în aceeaşi măsură în care se 

identifică cu oricare alt grup social, şi prin această atitudine – conştientă sau nu – 

facilitează integrarea armonioasă a vârstnicului în grupul din care fac parte.  

Trei dintre aceste cinci tipuri de persoane exprimă o opinie (şi o atitudine) 

puţin favorabilă bătrânilor, ceea ce sugerează faptul că stereotipurile negative 

vehiculate la nivelul simţului comun în legătură cu bătrânii au rolul de a explica 

raporturile existente ale vârstnicilor cu celelalte categorii de persoane pentru a 

menţine distanţa socială creată reciproc.  

 

 

 
 


