
Скъпи приятели на Inner Wheel по целия свят, 
 

 За мен е удоволствие да ви изпратя моя доклад за дейността на виенския 

„Комитет за стареене на НПО“ и „Комитет на НПО за положението на жените“, в който 

представлявам International Inner Wheel. 

Комитетите на НПО формират връзката между ООН и гражданското общество. Те 

обаче не участват във вземането на решения и / или политиките на ООН. Те могат да 

представят изявления, в които призовават държавите-членки на ООН да извършат 

определени промени в своите закони и / или политики. 

Комитетът по стареене на НПО от Виена се застъпва от името на правата на 

възрастните хора и се застъпва за овластяването на възрастните хора. Комитетът 

популяризира проблемите на застаряването в програмите на ООН и ЕС. 

Възрастните хора се нуждаят от международно съгласувана конвенция, за да променят 

начина, по който се гледа на тях. 

Нуждаем се от силни механизми за защита на правата на човека на възрастните хора и е 

важно да променим нагласата си. Възрастните хора не са група от болни, немощни, 

безпомощни и забравени лица, те имат право да живеят достойно, да получават цялото 

внимание, от което се нуждаят и трябва да бъдат защитени срещу физическо, 

психологическо и сексуално насилие, финансови злоупотреби и пренебрегване. 

Насилието може да доведе до опустошителни здравословни проблеми и дори да доведе 

до смърт. 

За съжаление това е доста скрит проблем и е свързан не само с възрастта и половия 

сексизъм, но и с уврежданията, семейното и социалното положение. 

С лок дауните и намалените грижи и насилието се увеличават и особено възрастните 

жени са по-често изложени на насилие. 

Комитетът по стареене във Виена наблюдава и участва в междуправителствени 

обсъждания и действия и предоставя необходимия изказ в ключови документи на 

глобално ниво. 

Следните теми са част от нашата работа и дискусии: 

- Човешки права 

- Социална и емоционална изолация, 

- Междупоколенчески перспективи  

- Комуникация и дигитализация 

 



Комуникационната технология за възрастни хора е доста актуална тема. През 2019 г. 

Комитетът инициира проект на тема „Използването на много модерни технологии и 

Изкуствен интелект в услугите за лична подкрепа и грижи за възрастни хора, живеещи 

в собствените си домове ”. 

Много възрастни хора не са запознати с предимствата на цифровите технологии и се 

страхуват да използват тези системи. 

В рамките на честванията на „Международния ден на възрастните хора“ на 

1 октомври 2021 г. Комитетът планира форум по тази тема. 
 

Основната цел на Виенския комитет на НПО за статута на жените е да насърчава 

равенството между половете, правата на жените и овластяването на жените. През 1995 

г. в Пекин се проведе Четвъртата световна конференция на ООН за жените и беше 

повратна точка в глобалната програма за правата на жените. 189 нации приеха 

„Пекинската декларация и платформа за действие“, исторически документ относно 

равни права, свобода и възможности за жените по света. 

Платформата за действие обхваща 12 критични области на значение: бедност, 

образование и обучение, здравеопазване, насилие над жени, въоръжени конфликти, 

икономика, власт и вземане на решения, институционални механизми, права на човека, 

медии, околна среда и момичетата. Платформата определя дневен ред за 

правителствата, международните организации, гражданското общество и частния 

сектор за защита на човешките права на жените и за гарантиране, че полът се взема 

предвид във всички национални, регионални и международни политики и програми. 

Напредъкът по прилагането на Декларацията и платформата се преразглежда на всеки 

пет години чрез доклади на държавите, регионалните комисии на ООН и глобален 

доклад на генералния секретар. Всичко това е крайно необходимо, тъй като дори днес в 

52 държави равните права все още не са част от конституцията. 

Тази година, по време на годишното заседание на комисията на ООН за положението 

на жените в Ню Йорк, Виенският комитет е домакин на виртуално събитие в чест на 

Пекинската платформа. 

Друг акцент е глобалната „16-дневна кампания за активност срещу насилието, основано 

на пола“, която всяка година се провежда от 25 ноември, Международния ден за 

премахване на насилието над жени, до 10 декември, Ден на правата на човека. 

По този повод Комитетът редовно организира събития за повишаване на 

осведомеността относно факта, че насилието е най-голямата пречка при 



осъществяването на правата на човека за жените и тяхното участие в обществото. 

Насилието е най-сериозният социален механизъм за поддържане на жените в 

подчинено положение. 

Поради лок дауна заради Corona кризата ООН трябваше да затвори офисите и сградите 

си, което означаваше, че до днес нямаше срещи на неправителствени организации на 

живо. Благодарение на съвременните технологии обаче се проведоха виртуални срещи 

на комитетите на НПО във Виена. 
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