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1. Вступ

Чоловіки та жінки похилого віку ма-
ють такі ж самі права як і будь-яка
інша людина: ми усі народжуємося
рівними, і це не змінюється з віком.
Проте права літніх людей є пере-
важно невидимими у світлі міжна-
родного права. 
 
Попри існування Всесвітньої Декла-
рації Прав Людини ,1 міжнародне за-
конодавство з прав людини окремо
не виділяє цю групу і тому не зобо-
в’язує уряди дбати про права усіх
людей. Лише одна міжнародна кон-
венція з прав людини (Міжнародна
Конвенція із захисту прав усіх пра-
цівників-мігрантів та членів їх родин)
виступає проти дискримінації за ві-
ком. Документи, які вимагають до-
тримання прав літніх людей, існу-
ють, наприклад Мадридський міжна-
родний план дій з проблем старіння
(Madrid International Plan of Action on
Ageing  - MIPAA). Але вони не є обо-
в’язковими до виконання і тому ли-
ше накладають на уряди моральну
відповідальність за їх виконання.

Нова Конвенція ООН з прав літніх
людей є необхідною для того, що
літні жінки та чоловіки забезпечили
дотримання своїх прав. За наявності
нової Конвенції ООН і за допомоги
Особливого Доповідача уряди мати-
муть чітку правову схему, настанову
та підтримку, що надасть їм змогу
забезпечити дотримання прав літніх

1  Всесвітня Декларація прав людини (The Universal
Declaration of Human Rights), прийнята 1948 року,
сьогодні визнана як звичайне право, що є
обов’язковим для кожної країни в світі. ООН
розповсюдила Всесвітню Декларацію прав людини на
біль ніж 300 мовах та діалектах:
www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx

людей в нашому суспільстві, яке
старіє пришвидшеними темпами. 
Демографічна зміна призводить до
безпрецедентної кількості літніх лю-
дей в усьому світі. Ще більше людей
безпосередньо страждатиме від дис-
кримінації за віком та ейджизму, і та-
ким чином у пошуках вирішення проб-
лем зростатиме тиск на уряди та сус-
пільства в цілому. Єдиною  найкра-
щою відповіддю буде укріплення прав
людини для громадян похилого віку.

Тим часом, як уряди узгоджують
Конвенцію ООН, до її підтримки ма-
ють залучитися літні люди. Органі-
зації громадянського суспільства не
лише відіграватимуть ключову роль
у просуванні цього документу, але й
примусять уряд нести відповідаль-
ність за прийняті рішення. Ось чому
нам потрібна ваша участь.

Ця публікація була зроблена з ме-
тою покращення розуміння та усві-
домлення потреби у такій конвенції з
прав літніх людей. Її ціль – надати
аргументи та інструменти для залу-
чення світової громади до обгово-
рення прав літніх людей та ролі кон-
венції. Ми активно спонукаємо усіх
зацікавлених перекласти цю публі-
кацію на якомога більшу кількість
мов. Для полегшення цієї задачі був
розроблений відповідний зразок. За
подальшою інформацією, будь-лас-
ка, звертайтеся до будь-якої орга-
нізації, яка докладає зусиль у справу
розповсюдження цього документу.

2. Чому важлива
демографія старіння?

Старіння населення – це одна з най-
більших перемог людства. Це також
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є одним з найбільших викликів, що
обумовлює економічні та соціальні
потреби, які постійно зростають в
усіх країнах. 

В цілому світі відсоток людей стар-
ше 60 років зростає і зростатиме на-
віть швидше, ніж у будь-якій іншій ві-
ковій групі внаслідок зниження тем-
пів народжуваності та збільшення
тривалості життя.  

Очікується, що кількість людей стар-
ше 60 років зросте з 600 мільйонів
2000 року до більш ніж 2 мільярдів
2050 року. Це зростання буде най-
більшим і найшвидшим у країнах,
що розвиваються, де кількість літніх
людей потроїться протягом наступ-
них 40 років, і до 2050 саме там жи-
тиме більше 80% літніх людей з
усього світу. Водночас, кількість
«стареньких старих» (80 і більше
років) у розвинених країнах сягне
безпрецедентного рівня.2

Літні люди потребують адекватних
доходів по мірі старіння, можливості
достойного працевлаштування, як-
що вони бажають залишатися актив-
ними, доступу до якісних медичних і
соціальних послуг, до яких входить і
довготривалий догляд. Збільшення
кількості жінок, що сягнули дуже ста-
рого віку, також ускладнює непрості
задачі, які постали перед
політиками. 
Через відсутність політичних про-
грам, спрямованих на розв’язання
окреслених питань, мільйони літніх
людей приречені до життя у злид-
нях, і залишаються нереалізованим

2 Джерело: Population Division of the Department
of Economic and Social Affairs of the United Nations
Secretariat, World Population Prospects: the 2008
Revision: http://esa.un.org/unpp

їх економічних та соціальний внесок
у скарбницю родини, громади та
суспільства.

3. Внесення прав
літніх людей до
контексту

Що таке права людини?
Права людини – це права людей, які
вони мають просто тому, що вони є
людьми, незалежно від віку, грома-
дянства, національної приналежнос-
ті, раси, етнічної групи, мови, ґенде-
ру, статі або здатностей. Коли ці не-
від’ємні права дотримуються, люди
мають змогу жити у гідності та рів-
ності і не бути дискримінованими. 

Права людини універсальні, широко
прийнятні і є головними у нашому
розумінні людськості. Концепція
прав людини розвивалася з часом і
має витоки у багатьох філософ-
ських, моральних, релігійних та по-
літичних традиціях. Не існує жодної
історичної довідки, яка б свідчила
про шляхи еволюції права до його
теперішнього розуміння нами. І саме
це зумовлює його глобальну
значимість. 

Які є права літніх людей?
У Статті I Всесвітньої Декларації
прав людини стверджується, що «усі
люди народжені вільними і рівними у
своїй гідності та правах». Ця рівність
не змінюється з віком: літні чоловіки
та жінки мають такі самі права, як і
молодші од них люди. 

Права літніх людей включені, хоча й
не виділені окремо, в міжнародні
конвенції прав людини в сферах
економічного, соціального, культур-
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ного та  політичного права. Прик-
ладом може бути право на рівний
захист перед законом, право на
власність, право на освіту, право на
роботу та право на участь в уряді.

Деякі права більше стосуються до
похилого віку, ніж до інших періодів
життя, наприклад, право на соціаль-
ний захист у вигляді пенсії. Іноді
право, яке виконується щодо моло-
дої людини, не діє у похилому віці,
наприклад, право на задовільні пос-
луги з боку медичних та соціальних
служб.

Чому важливо просувати та
захищати права літніх людей?
Права людини змінюють людське
життя. Захист прав літніх людей на-
дасть їм змоги та снаги жити гідним
та безпечним життям і бути рівними
членами суспільства.

Дискримінація будь якої групи у сус-
пільстві неприйнятна. Через швидке
старіння населення поширюється
дискримінація за віком, а відтак
загострюється необхідність звернути
уваги на головні причини дискримі-
нації. Однаково поважне ставлення
до літніх і до молодих людей ство-
рює умови, за яких усі члени сус-
пільства матимуть змогу брати
участь у власному розвитку. Важли-
во пам’ятати, що сьогоднішня мо-
лодь завтра стане літніми людьми.
Який зв’язок між ейджизмом,
дискримінацією за віком та
правами літніх людей?
Ейджизм – це формування
стереотипів, упереджене ставлення
та дискримінація людей через їх вік.
Дискримінація за віком – це коли до
когось ставляться інакше через його
вік. Ейджизм та дискримінація за

віком можуть призвести до
порушення прав літніх чоловіків та
жінок. Це все ще дозволяється на
усіх рівнях суспільства: окремими
особами та інституціями, місцевим і
центральним керівництвом, а також
у бізнесовому секторі. 

Важливо пам’ятати, що літні люди
не є гомогенною групою. Літні
чоловіки та жінки старіють по-
різному, і дискримінація, якої вони
зазнають, є багатовимірною, бо
ґрунтується не лише на віковому,
але й на інших факторах, таких як
ґендер, етнічне походження, місце
проживання, інвалідність, бідність,
стать, ступінь освіти.

Як порушуються права літніх
людей?

Права літніх людей порушуються
різними шляхами, серед яких: 

• • • • Право літніх людей на свободу
від дискримінації
Літні чоловіки та жінки часто
позбавлені доступу до послуг,
роботи або до них ставляться з
неповагою через їх вік та інші
чинники, такі як гендер чи
інвалідність. 

• Право літніх людей на свободу
від насильства 
Літні чоловіки та жінки часто
піддаються еб’юзу (кривді), вони
зазнають  вербальної, сексуальної,
психологічної та фінансової кривди.
 
• Право літніх людей на соціальну
захищеність
Багато літніх людей не мають
фінансового забезпечення, такого як
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пенсії або інші форми соціального
захисту. Відсутність забезпеченого
мінімального доходу може до
зубожіння літніх людей та їх родин. 

• Право літніх людей на здоров’я
Через свій вік літні люди можуть не
отримувати відповідну медичну та
соціальну допомогу. В лікуванні
можуть відмовити і людина похилого
віку може отримати неякісне або
недостатнє обслуговування.  

• Право літніх людей на роботу
Іноді літніх людей вважають такими,
що нездатні влаштуватися на робо-
ту через свій вік – це є порушенням
прав людини на роботу, тому що
кожна людина має право на вільний
вибір працевлаштування. Крім того
літню людину можуть примусити по-
кинути роботу, коли ця людина до-
сягнула пенсійного віку. 

• Право літніх людей на власність
та спадкове право
У багатьох країнах світу спадкове
право, як статутне, так і звичаєве,
позбавляє жінок будь-якого віку пра-
во на володіння та успадкування
власності після смерті чоловіка.
Члени родини часто примушують
удів відмовлятися від їх спадків або
захоплюють їх власність, що є пору-
шенням їх права на рівність у воло-
дінні, управлінні та відчуженні
власності. 

4.  Міжнародне
законодавство у сфері
прав людини

Що таке міжнародне
законодавство у сфері прав
людини?
Міжнародне законодавство у сфері
прав людини надає систему, що
систематизує права людини та
робить їх обов’язковими до
виконання. Головна увага
звертається на взаємини між
державою та особою. Міжнародне
законодавство у сфері прав людини
складається з низки угод, які
зазвичай називаються конвенціями
або домовленостями (covenants).
Вони відомі як «жорсткі» законі, тому
що після їх ратифікації країною-чле-
ном ООН, вони стають обов’язкови-
ми до виконання в цій державі. А це
означає, що країна-член ООН має
змінити власні закони відповідно до
прийнятих угод, а також впровадити
стратегії та програми, спрямовані на
виконання різних вимог цієї угоди.
Порушником угоди вважається така
країна-член ООН, яка не змогла при-
вести власне законодавство у відпо-
відність до угоди, або якщо статті
угоди так чи інакше порушуються. 

Кожна угода має систему моніто-
рингу, що являє собою комітет неза-
лежних експертів і називається
«органом угоди». Країни-підписанти
регулярно доповідають комітетові
про виконання пунктів угоди. Комітет
перевіряє ці звіти і дає
рекомендації,щодо кращого
виконання угоди країною. У
більшості випадків комітет може
також перевірити та розслідувати
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окремі скарги про факти порушення
прав.

Існує також і орган «м’якого» закону,
що визначає ставлення до літніх
жінок та чоловіків, що включає Прин-
ципи ООН для осіб похилого віку
(1991) та Мадридський міжнародний
план дій з проблем старіння (MIPAA
- 2002). Хоча «м’які» закони побудо-
вані на підвалинах положень про
права людини, Вони не є юридично
обов’язковими. Держави мають
швидше моральний, аніж юридичне
зобов’язання дотримуватися його
рекомендацій.Звіти, надані 2007 ро-
ку країнами-членами ООН, про ви-
конання Мадридського плану,
показали непослідовність у
виконанні та дотримання урядами
положень Плану і недостатнє
залучення літніх жінок та чоловіків
до цього процесу. 3   

Чи є достатньою захищеність в
рамках діючих міжнародних та
регіональних законів?
У широкому сенсі права літніх
людей захищені існуючим
міжнародними законами у сфері
прав людини. Всесвітня Декларація
прав людини стосується до людей
будь-якого віку. Як Міжнародна
угода про громадянські та політичні
права (ICCPR 1966), так і
Міжнародна угода про економічні,
соціальні та культурні права
(ICESCR 1966) стосуються до усіх
громадян, незалежно від їх віку. 

Проте цього загальноприйнятного
захисту недостатньо. За єдиним
виключенням (робітники-мігранти та
їх родини), міжнародні конвенції з
3  HelpAge International, Out of the Shadows, HelpAge

International, February 2008.

прав людини не визнають
конкретно, що дискримінація за
віком не може бути дозволеною.
Регіональні закони про права
людини також гарантують
систематичного і всебічного захисту
прав літніх людей.

Ця недосконалість законодавства у
сфері прав людини називають
«нормативною прогалиною». Існує
ціла низка нормативних прогалин,
коли чинні закони, покликані
захищати права людини, відповіда-
ють певним аспектам життя літніх
людей, наприклад, міжнародні
стандарти щодо прав надавачів та
набувачів послуг у закладах
довготермінового догляду,
розпорядження щодо майна літньої
людини і планування її догляду,
скасування  обов’язкового віку для
виходу на пенсію. Правоздатність та
рівність перед законом для літніх
жінок і чоловіків,які знаходяться під
опікою, також потребує невідкладної
уваги.
 
До того ж, правові норми, які захи-
щають права літніх людей, розкидані
по різних міжнародних та регіо-
нальних конвенціях. Зібрання відпо-
відних документів у одному тексті, як
це було зроблене стосовно прав
жінок, дітей та інвалідів, внесло б
ясність як на сутність прав літніх
людей, так і на відповідальність за їх
дотримання.  

Чи працює чинне міжнародне
законодавство у сфері захисту
прав літніх людей?
На практиці, наявна система захисту
прав не захищає літніх людей і
навіть не спрямована на їх потреби.
Це називають «прогалина у
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виконанні». Комітети з моніторингу
дотримання прав людини рідко
запитують про права літніх людей,
країни-члени ООН рідко включають
цю категорію громадян у свої звіти.
Літні люди також залишаються
«невидимими» і для нової системи
Універсального періодичного огляду
(Universal Periodic Review system),за
якою кожна країна-член ООН звітує
Раді з прав людини про дотримання
прав своїх громадян.
 
Безперервне існування дискримі-
нації за віком та ейджизму в
національних законах, стратегіях і в
практиці є ознакою того, що уряди
не зуміли домірно включити права
літніх людей до своїх законів,
бюджетів і навчальних програм
надавачів послуг.
 
Якою є політична підтримка прав
літніх людей?
На регіональному рівні зростає
підтримка нових механізмів захисту
прав людини. Країни Латинської
Америки активно працюють у
напрямку розвитку регіональної
конвенції прав літніх людей.
Африканська Комісія розробляє
проект нового протоколу з прав
літніх людей для Африканської
Хартії з прав людей і народів.
Створення 2008 року нового органу
з питань прав людей в рамках Хартії
Асоціації Південно-Східних
Азійських Народів (ASEAN) може
забезпечити умови для розгляду
цього питання у Південно-Східній
Азії. (ASEAN).

В системі ООН набирає обертів
дискусія стосовно прав літніх жінок
та чоловіків. Комітет з моніторингу
дотримання Конвенції про знищення

усіх форм дискримінації жінок
(CEDAW) створив робочу групу для
розробки проекту нових загальних
рекомендацій щодо прав літніх
жінок. Цей документ не лише стане
в нагоді країнам у підготовці звітів
про покращення захисту прав літніх
жінок, а також допоможе систе-
матизувати такі звіти. Консульта-
тивний Комітет Ради з Прав Людини
виголосив питання про права
людини пріоритетним питанням і
2010 року презентує практичні
рекомендації щодо кращого захисту
цих прав. Генеральний Секретар
готує доповідь про права літніх
людей, яка буде виголошена на 65-
ій Генеральній Асамблеї ООН 2010
року.

5. Чому конвенція – що
це дасть?

Чому  ми потребуємо конвенцію з
прав літніх людей?

Ми  потребуємо  конвенцію  ООН  з
прав літніх людей тому, що:

Ейджизм та дискримінація за
віком є неприйнятними
Оскільки населення світу стрімко
старіє, вірогідно, що
посилюватиметься напруга, яка
призведе до дискримінації за віком,
тому зростає й необхідність зважити
на дискримінацію.

Права людини змінюють людське
життя
Захист прав літніх людей допоможе
літнім людям жити гідним,
безпечним життям як рівні члени
суспільства. Внаслідок дотримання
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цих прав до літніх людей
ставитимуться з повагою нарівні з
молоддю.

Наявні міжнародні та регіональні
законодавства у сфері захисту
прав людей недостатньо
захищають права літніх людей
Всесвітня Декларація Прав Людини
та міжнародні правові конвенції
стосуються до усіх людей
незалежно від віку. Однак, ніде
однозначно не вказано, що вік не
може бути підставою для
дискримінації будь-кого. Існує низка
регіональний конвенцій, які
захищають права літньої людини,
проте це діє не систематично і не
всебічно.

Права людини та розвиток йдуть
рука в руку
Дотримання прав людини
призводить до покращення розвитку,
де поруч з матеріальним
забезпеченням визнаються
важливими для благополуччя
людини також повага, гідність та
право вирішального голосу.
Покращення захисту прав літніх
чоловіків та жінок створює умови
для залучення їх до участі у
розвитку власної особистості та
оточення. Таким чином, захист прав
людини та повага до них робить
наше суспільство більш відкритим,
справедливим та стабільним. 

Права людини забезпечують
стандарти надання послуг
Приватний і волонтерний сектори
все більше переконуються у дієвості
свого впливу на здатність людей до

реалізацію своїх прав. Бізнесові та
неурядові організації надають
багато послуг у сфері охорони
здоров’я та фінансів. Хоча
обов’язковість виконання конвенції
розповсюджуватиметься лише на
країни, які ратифікували її,
Приватному і волонтерному
секторам також необхідні стандарти
надання послуг, в яких би теж
поважалися права літніх людей. 

Що робитиме конвенція?

Боротиметься з ейджизмом та
дискримінацією за віком

Конвенція буде:  
� допомагати у зменшенні дискри-
мінації за віком та ейджизму;
� зобов’яже країни, які її рати-
фікували, прийняти недискри-
мінаційні закони;
� привертати увагу до випадків
дискримінації, якої зазнають літні
люди;
� надавати підстави для адвокації,
інформування громадськості та
просвіти про права літніх людей;
� зміцнювати відповідь суспільства
на виклики, що їх формують
демографічні зміни, та покращувати
міжгенераційну солідарність.

Змінюватиме життя людей

Конвенція буде:
� допомагати людям жити гідним
життям;
� змінювати ставлення до літніх
людей від таких, хто потребує
допомоги, до таких, хто є особами,
що мають знання, волю, досвід.
Підвищення поваги до літніх людей
покращить взаємини між різними
генераціями, та зробить суспільство
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більш згуртованим.

Чітко визначить зобов’язання

Конвенція буде:
� забезпечувати необхідний,
юридично обумовлений захист прав
літніх людей згідно з міжнародним
законодавством;
� забезпечувати чітке трактування
прав літніх людей, мінімальних
стандартів прав та заходів,
спрямованих на їх захист;
� висвітлювати обов’язки з боку
держав та інших сторін по
відношенню до літніх людей;
� доповнювати Мадридський
міжнародний план дій з проблем
старіння та Принципи ООН щодо
літніх людей та сприяти зміцнення
авторитету цих документів;
� посилення дієвості чинного
міжнародного законодавства
шляхом роз’яснення та тлумачення
прав літніх людей.

Покращить відповідальність

Конвенція буде:
� забезпечувати механізм звітності
та відповідальності за дії держави
стосовно літніх людей;
� забезпечувати систему
відшкодування за порушення прав
літніх людей;
� забезпечувати моніторинг і тим
самим сприяти стабільності діалогу
між країнами-членами ООН, органі-
заціями громадянського суспільства,
НУО, приватним сектором та літніми
людьми.

Спрямовуватиме формування
політики

Конвенція буде:

� забезпечувати засади для
формування напрямків прийняття
політичних рішень;
� сприяти збиранню різних даних
стосовно віку для прийняття
політичних рішень;
� підтримувати розробку програм,
чутливих до віку;
� допомагати урядам у більш
справедливому розподілі ресурсів;
� заохочувати більшу підтримку
програм, призначених для літніх
людей;
� lсприяти підготовці працівників за-
кладів охорони здоров’я, юридичних
установ та інших фахівців, що залу-
чені до вирішення проблем літніх
людей;
� рекомендувати приватному
секторові стосовно його ролі у
захисту прав літніх людей. 

6. Чому Особливий
Доповідач – що він чи
вона робитиме?
 
Особливий Доповідач є експертом,
призначеним ООН, який перевіряє
та доповідає Раді з Прав Людини
про тематичні або географічні
питання у сфері прав людини.
Наявний Особливий Доповідач у
своїй роботі рідко звертається до
прав літніх людей.

Особливий Доповідач з прав літніх
людей зможе надавати консультації
та інші види підтримки країнам-
членам ООН стосовно кращого
виконання не лише Мадридського
міжнародного плану дій з проблем
старіння, але, зрештою, й нової
конвенції. Він/вона робитиме права
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літніх людей більш «видимими»
шляхом перевірок та звітування про
природу та ступінь порушень прав
людини, а також через надання
рекомендацій щодо кращого захисту
цих прав. Він/вона також сприятиме
іншим доповідачам у справі захисту
прав літніх людей в рамках їх
власних сферах діяльності.

7. Що можете зробити
ви?

Конвенція ООН з Прав Літніх Людей
не може бути створена без широкої
громадської підтримки у багатьох
країнах. Неурядові організації
відіграватимуть важливу роль в
цьому процесі. Ось деякі загальні
пропозиції стосовно до того, яким
чином НУО можуть сприяти
просуненню конвенції у своїх
країнах.

Почніть з того, що ваша організація
покладе на себе обов’язки лідера у
справі виконання конвенції.

Перекладіть ключові документи
ООН та інші документи, разом з цією
публікацією, на місцеву мову.

Збирайте свідоцтва дискримінації,
кривди, нехтування, або насилля
стосовно літніх людей у підтримку
необхідності Конвенції у вашій
країні.

Визначайте та використовуйте
національні та місцеві наукові і
громадські ресурси, зокрема
інформацію про соціальний та
економічний стан літніх людей в
державі. Відділ Народонаселення

ООН наводить демографічні дані
щодо країн та регіонів на сайті:
http://esa.un.org/unpp/index.asp. Інші
соціо-економічні показники можна
знайти на сторінці Відділу
Народонаселення ООН:
www.un.org/esa/population/unpop.htm

Розвивайте та втілюйте стратегію
розбудови громадської підтримки
Стратегії:

Звертайтеся до інших соціальних
груп (молоді, жіноцтва, релігійних
установ та груп, організацій
інвалідів, та інших об’єднань і
організацій) із закликом до визнання
соціальної взаємозалежності і
соціальної солідарності.

Інформуйте членів вашої органі-
зації, інших НУО,ЗМІ, та уряди усіх
рівнів про необхідність такої кон-
венції.

Віднайдіть та використовуйте
простий салоган або знак для
заклику і наснаження громадськості
до участі громадськості в кампанії на
підтримку Конвенції.

Формуйте коаліції з іншим групами
підтримки.

Створюйте мережу для інформу-
вання інших організацій та громад-
ськості.

Оприлюднюйте Конвенцію через
інтернет, на блогах, в інтерв’ю, у
зверненнях до видавців газет та
інших ЗМІ.
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З’ясуйте підстави для спротиву з
боку опонентів та опрацюйте свої
аргументи.

Виявіть ключові точки дотику в
уряді стосовно справ літніх людей та
інших спільників із захисту прав
літніх людей.

Дзвоніть, пишіть, і зустрічайтеся з
законодавцями та державними
службовцями для пропагування
Конвенції.

Діліться здобутками у вашій країні з
іншими організаціями в вашій країні і
за її межами.

8. Бібліографія
Конвенції ООН

Наступні документи стануть у нагоді
для тих, кого цікавить, як саме
просувається робота по створенню
Конвенції ООН про права літніх
людей.

Where possible, individual website
addresses have been given for the
resources listed below. All
documents listed here can be
accessed at:
www.ageuk.org.uk/ageconcern/un-
convention-older-rights-july09.asp

All international human rights
instruments  can be found on the
website of the Office of the High
Commissioner for Human Rights at:
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInteres
t/Pages/InternationalLaw.aspx 

Official documents and UN
processes

The Universal Declaration of Human
Rights  is available in more than 300
languages and dialects at:
www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Intro
duction.aspx 

Brasilia Declaration , ‘Second
Regional Intergovernmental
Conference on Ageing in Latin
America and the Caribbean: towards a
society for all ages and rights-based
social protection’, ECLAC UN, Brasilia,
Brazil, 4–6 December 2007:
www.eclac.org/celade/brasilia2007
(English version available on website).
Regional conference that included a
commitment to promoting the drafting
of a convention on the rights of older
people within the framework of the UN.

Brasilia Declaration ECLAC Follow-
up Meeting , Rio de Janeiro, Brazil,16–
17 September 2008.
Summary report by Global Action on
Ageing of meeting to follow up on
commitments made in Brasilia in
December 2007.

Brasilia Declaration ECLAC Second
Follow-up Meeting , Buenos Aires,
Argentina, 21–22 May 2009:
www.globalaging.org/agingwatch/even
ts/regionals/eclac/rioreport2008.htm
Summary report by ECLAC of second
meeting to follow up on Brasilia
Declaration commitments.

Report of the Expert Group Meeting:
‘Rights of Older Persons’ , UN
Department of Economic and Social
Affairs, Division for Social Policy and
Development, Programme on Ageing,
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Bonn, Germany, 5–7 May 2009:
www.un.org/esa/socdev/ageing/docum
ents/egm/bonn09/report.pdf
Meeting convened in preparation for
the report of the UN Secretary-General
to the 64th session of the General
Assembly.

Follow-up to the Second World
Assembly on Ageing: Report of the
Secretary General , UN General
Assembly, 64th Session, A/64/127, 6
July 2009:
www.globalaging.org/agingwatch/GA/S
Greport64.pdf
Main focus of the report is the
promotion and protection of human
rights as they pertain to older people in
the context of the implementation of
international legal and policy
instruments, as well as national action.
Includes recommendation for a new
UN Convention on the Rights of Older
Persons.
The Toronto Declaration on the
Global Prevention of Elder Abuse ,
WHO/INPEA, 2002:
www.who.int/ageing/projects/elder_ab
use/alc_toronto_declaration_en.pdf
This declaration is a call for action
aimed at the prevention of elder
abuse.

Analysis of current
international law

The Rights of Older People:
International Law, Human Rights
Mechanisms and the Case for New
Normative Standards , Lindsay
Judge, International Symposium on
the Rights of Older People, London,
January 2009.

International Longevity Center
Advocacy Paper for a Convention
on the Rights of Older Persons ,
prepared by the law firm Schulte Roth
& Zabel LLP for the International
Longevity Center, New York, June
2009.

‘What difference would a new
convention make to the lives of
older people?’  Dr Israel Doron, PhD
and Mr Itai Apter, LLM, International
Symposium on the Rights of Older
People, London, January 2009.

Draft UN Declaration on the Rights
of Older Persons , prepared by the
Allard K. Lowenstein International
Human Rights Clinic, Yale Law
School, with the International
Longevity Center, 3 June 2008.
Summary of laws and rights in
different countries

Summary of International Laws:
Vietnam, Brazil, United States ,
prepared by the law firm Schulte Roth
& Zabel LLP for the International
Longevity Center, June 2009.

Summary of International Laws:
China, India, European Union,
Spain, Portugal, South Africa ,
prepared by the law firm Schulte Roth
& Zabel LLP for the International
Longevity Center, June 2009.

A Report on the Rights of Older
People in Latin America , Luz
Barreto, International Symposium on
the Rights of Older People, London,
January 2009.

The Rights of Older People –
African perspectives , Jody Kollapan,
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International Symposium on the Rights
of Older People, London, January
2009.

The Human Rights of Older People
in the United States and Canada ,
Tom Osborne and Dan Furlong,
International Symposium on the Rights
of Older People, London, January
2009.

The Rights of Older People in Asia ,
Niti Saxena, International Symposium
on the Rights of Older People, London,
January 2009.

The Protection of the Human Rights
of Older Persons in Europe: a legal
perspective , Geraldine Van Bueren,
International Symposium on the Rights
of Older People, London, January
2009.
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