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Uprzejmie dziękuję za odpowiedź z dnia 31 lipca br. (Ozn. DAS.III.071.1.2019.MZ)
na moje postulaty związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec osób starszych oraz
za przychylną reakcję na część z nich. Pragnę wyrazić dalsze zainteresowanie
prowadzonymi przez Ministerstwo działaniami w tym obszarze i będę wdzięczny
za przekazywanie informacji związanych z zapowiedzianymi projektami.
Obecnie zwracam się do Pani Minister z uprzejmym zapytaniem o aktualne
zaangażowanie polskiego rządu w trwający proces dyskusji nad nową konwencją o prawach
osób starszych. Przewodniczący Grupy Roboczej ONZ ds. Starzenia się (Open-ended
Working Group on Ageing, OEWGA) zaprosił państwa członkowskie oraz narodowe
instytucje praw człowieka do przedstawienia odpowiedzi na pytania w obszarach, które
będą dyskutowane podczas kolejnej, 11. Sesji OEWGA zaplanowanej na 6-9 kwietnia
2020 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku1.
Pytania dotyczą dwóch nowych obszarów tematycznych, tj. dostępności wymiaru
sprawiedliwości dla osób starszych oraz dostępności rynku pracy dla osób starszych, oraz
dwóch tematów, które były przedmiotem debaty podczas 10. Sesji, tj. edukacji i uczenia się
przez całe życie oraz zabezpieczenia społecznego. W tych ostatnich obszarach pytania
dotyczą również propozycji elementów normatywnych, które mogłyby stanowić treść nowej
konwencji o prawach osób starszych, wyznaczając bądź potwierdzając zakres praw osób
starszych podlegających ochronie. Termin nadsyłania odpowiedzi na te pytania został
wyznaczony na 31 października 2019 r.
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Zob.: https://social.un.org/ageing-working-group/eleventhsession.shtml
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W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 16
ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2179, z późn. zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji, czy
w kierowanym przez Panią Minister resorcie zostaną przygotowane odpowiedzi na pytania
Przewodniczącego OEWGA. Będę zobowiązany za udostępnienie kopii materiałów
przesłanych do OEWGA albo wyjaśnienie przyczyn odstąpienia od takiego działania.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że zaangażowanie w debatę odnoszącą się do tworzenia
międzynarodowego standardu ochrony praw osób starszych jest ściśle powiązane
z dbałością o stan przestrzegania tych praw w naszym kraju. W przypadku opracowania
i przyjęcia konwencji o prawach osób starszych będzie ona bowiem wprost
kształtować sytuację seniorów w państwach członkowskich ONZ. Aktywność w tym
zakresie jest więc, w mojej ocenie, niezwykle istotna.

Do wiadomości:
Pan Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

Załączniki:
1. Guiding Questions - Right to Work and Access to the Labour Market.
2. Guiding Questions - Access to Justice.
3. Guiding Questions (Normative) - Education, Training, Life-long Learning and Capacity
Building.
4. Guiding Questions (Normative) - Social Protection and Social Security (including social
protection floors).
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