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Janković: Stariji za napredak svakog društva 

Starost je jedina sigurna budućnost i zato je važno da se starijim sugrađanima obezbede mesto 

i uloga u napretku svakog društva, ocenili su danas povodom Međunarodnog dana starih 

predstavici Vlade Srbije, SAD, EU i njihovi gosti na otvaranju izložbe "Most razumevanja". 
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BEOGRAD - Starost je jedina sigurna budućnost i zato je važno da se starijim 
sugrađanima obezbede mesto i uloga u napretku svakog društva, ocenili su danas 
povodom Međunarodnog dana starih predstavici Vlade Srbije, SAD, EU i njihovi gosti 
na otvaranju izložbe "Most razumevanja". 

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podsetila je da broj starijih 
raste, i da je u skladu s tim socijana uključenost starijih u sve oblasti života važna za 
razvoj svakog društva. 
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U Knez Mijailovoj ulici otvorena izložba fotografija "Mi smo šampioni" 

Janković: Starost nije doba kada je sve 

završeno 
Starost je svima nama jedina sigurna budućnost, rečeno je danas prilikom otvaranja 

izložbe fotografija „Most razumevanja – međugeneracijska solidarnost“, organizovane 

u beogradskoj Knez Mihailovoj ulici, povodom 1. oktobra – Međunarodnog dana 

starijih osoba. 

 

Foto: FoNet/Aleksandar Levajković 

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je izjavila da se najstarije osobe često sreću sa 
raznim oblicima diskriminacije, nedostakom socijalnih i zdravstvenih usluga, nerazumevanjem 
najbliže okoline i usamljenošću, ali da izložba slavi njihovo znanje, mudrost i godine. 

Srbija se suočava sa velikim demografskim promenama, pa se priča o velikom broju starih ljudi i 
problemima održivosti penzijskog i invalidskog sistema, što se može protumačiti da je starih mnogo i 
da su skupi, ali to treba da bude samo običan statistički podatak, rekla je Brankica Janković. 

Ona je ocenila da treba govoriti o najboljem načinu da se stvori društvo u kojem „ćemo dostojanstveno 
živeti svi – stari, mlađi, deca, pripadnici srednje generacije“. 

Živimo u vremenu promovisanja kulta mladosti i slanja poruke da morate večno ostati mladi i da bore 
nisu OK. Ali, u redu je biti star i starost nije doba kada je sve završeno, izjavila je Brankica Janković. 

Poznati američki devedesetjednogodišnji fotograf Harvi Lojd, čije su slike deo izložbe, ocenio je da su 
stare osobe važni članovi zajednice, ali da nisu tretirane kao takve. 

https://www.danas.rs/drustvo/jankovic-starost-nije-doba-kada-je-sve-zavrseno/


Da njih nema, ne bi bilo drugih ljudi. Prema starima se treba odnositi sa poštovanjem, ljubavlju, 
dostojanstvom i brigom, rekao je Lojd. 

Ambasador SAD u Beogradu Kajl Skat je izneo podatak da je broj osoba starijih od 60 godina na svetu 
dostigao gotovo milijardu. 

Skoro 15 odsto stanovništva SAD su osobe starije od 65 godina, u Srbiji ih je gotovo 20 odsto. Stare 
osobe imaju da ponude iskustvo, zrelost i mudrost, izjavio je Skat. 

Prema njegovim rečima, starije osobe su babe i dede, roditelji, tetke i stričevi, ali i mentori, lideri 
lokalnih zajednica, volonteri, izabrani zvaničnici, ključni deo radne snage, stub porodica i oni koji se 
brinu o budućim generacijama. 

Skat je ocenio da stariji sugrađani i dalje mogu da vode ispunjene živote i da to što imaju više od 60 
godina ne znači da nemaju snove i da su prestali da se nadaju. 

Ali, preveliki broj starih osoba je često žrtva diskriminacije na poslu, u bolnicama, u kontaktu sa 
policijom i sudstvom, izjavio je Skat, uz konstataciju da je potrebno premostiti jaz između starih i 
mladih i obnoviti veze između generacija. 

U Srbiji postoji tradicija da babe i dede žive blizu unuka, često i pod istim krovom. Koristi od 
međugeneracijskih veza postaju sve izražnije i dublje, rekao je Skat. 

Ingve Engstrom iz delegacije Evropske unije u Beogradu je izneo predviđanje da će do 2030. godine 
broj osoba starijih od 80 godina porasti za više od 50 odsto, što će značiti pritisak na sisteme 
zdrvastvene i socijalne zaštite. 

Prema Engstromovim rečima, EU podržava koncept aktivnog i zdravog starenja, koji starijim 
radnicima pruža bolje šanse na tržištu rada, osigurava priznanje društvenog doprinosa starijih ljudi i 
podstiče starije da što duže donose važne odluke za svoj život. 

U Srbiji je potrebno uložiti više napora u bolju socijalnu inkluziju starijih osoba i drugih ugroženih 
grupa i u reformu sistema socijalne zaštite, ocenio je Engstrom. 

Predsednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović je izjavio da postoji obaveza da se starijih 
ljudima osiguraju finansijska stabilnost, pristup socijalnim i zdravstvenim institucijama, uz borbu 
ptoiv svih vrsta diskriminacije i nasilja. 

Naš zadatak je da omogućimo dostojanstveno starenje, koje će probuditi nadu da se i dalje možete 
pružiti doprinos društvu, porodici i jedni drugima, rekao je Radovanović. 
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ДОСТОЈАНСТВО И МУДРОСТ СТАРИЈИХ – БОГАТСТВО ДРУШТВА 

01.10.2018 15:56 

Изложба под називом "Мост разумевања" отворена је у 

Београду поводом Међународног дана старијих. 

 

Отварању изложбе присуствовали су представници Владе 

Србије, Сједињених Америчких Држава, Европске Уније и њихови гости. Повереница за 

заштиту равноправности Бранкица Јанковић, подсетила је да број старијих 

континуирано расте. Сходно томе њихова социјална укљученост у све области живота 

важна је за развој сваког друштва, казала је повереница. Додала је да изложба слави 

достојанство старих, њихове вештине, мудрост, храборст, емоције, које нам пружају и 

топлину, коју носе за нас. Подсетила је да су многи, попут Питагоре својим делом тек у 

трећем животном добу дали највећи допринос човечанству. Представник Европске 

Уније у Србији Инге Енгстром, оценио је да ће у нашој земљи бити неопходно урадити 

још много тога како би се обезбедила пунија социјална инклузија старијих. Према 

његовим речима, потребна је реформа система социјалне подршке. "Циљ је да они од 

живота добију више, што је корисно не само за појединце, већ и за цело друштво", 

рекао је Енгстром и додао да је веома важно да се ради на подршци активног и здравог 

старења, која подразумева и подршку на тржишту рада и веће препознавање њихових 

доприноса. У свету данас живи више од милијарду особа старијих од 60 година, у 

Србији је у претходних десет година сваки пети грађанин у тим годинама, а у 

Сједињеним Америчким Државама они чине 15 одсто популације. Амбасадор 

Сједињених Америчких Држава Кајл Скат, оценио је да је неопходно премостити јаз 

између младих и старијих и учинити више како би обновнили везе између генерација. 

"Њихово искуство, зрелост и мудрост су богатство сваког друштва", рекао је амбасадор 

Скат. 


