
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie komisarz UE ds. równości, Heleny Dalli - kwiecień 2020 r. : 

COVID-19 i starsi ludzie 

Równość i niedyskryminacja to podstawowe zasady międzynarodowego prawa w zakresie praw 
człowieka i naszej Unii. Żaden kryzys nie pozwala nam porzucić tych wartości. 

W dniu 26 marca 2020 r. eksperci ONZ ds. praw człowieka oświadczyli: 

"Każdy, bez wyjątku, ma prawo do interwencji ratujących życie. [...] Niedobór zasobów [...] nigdy nie 
powinien być usprawiedliwieniem dla dyskryminacji jakichkolwiek grup pacjentów."1 

Musimy zatem podtrzymać podejście ekspertów ONZ i zapewnić, aby każda decyzja o udzieleniu lub 
odmowie leczenia opierała się na obiektywnych wytycznych etycznych. Nikt nie powinien być 
pozbawiany pierwszeństwa w dostępie do opieki medycznej, luk jakiejkolwiek innej ze względu na wiek. 
W UE nie ma miejsca na dyskryminacje ze wzgledu na wiek.  

Kryzys COVID-19 ujawnił dyskryminujące postawy wobec osób starszych poprzez kwestionowanie 
wartość ich życia, czy opinie o rzekomej dopuszczalności śmierci osób starszych i zmniejszenia obciążeń 
ekonomicznych związanych z wypłatami emerytur.  

Niektóre osoby starsze należą do najsilniej dotkniętych przez COVID-19. Osoby starsze w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych są szczególnie narażone na ryzyko zakażenia. Osoby starsze żyjące 
samotnie są natomiast narażone na izolację i brak dostępu do niezbędnych usług. Wirus w 
nieproporcjonalny sposób dotyka starsze kobiety, które stanowią większość w najstarszej grupie osob 
starszych.  

Osoby starsze, które polegaja na wsparciu poprzez usługi socjalne, takie jak dostarczanie posiłków lub 
pomoc w codziennej opiece, są szczegolnie zagrożone, jeżeli dostep do usług zmniejszyły się lub są one 
oświadczone w ograniczonym zakresie.  

Komisja Europejska jest zaangażowana w zapewnienie poszanowania praw wszystkich, w tym starszych 
Europejczyków, przez cały czas trwania tego kryzysu, oraz w zapewnienie, aby nikt nie pozostal 
opuszony w potrzebie.  Inicjatywy KE obejmuja działania mające na celu aktywne wspieranie państw 
członkowskich w ich reakcji na COVID-19 poprzez uruchamianie na szczeblu UE dzialan i środków na 
polu gospodarczym, społecznym i dotyczącym mobilności.  

 

Nieoficjalne tłumaczenie oryginalnej wersji angielskiej 

 
1 1 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/eu-commissioner-equality-reaffirms-older-persons-rights-time-covid-19

