Commissie International Affairs/Europa
Onze organisatie (Koepel Gepensioneerden en diens voorgangers) is al bijna vanaf het eerste
moment lid van en betrokken bij het ‘AGE Platform Europe’. AGE Platform Europe is de grootste
Europese NGO die de rechten van ouderen (50+) in de Europese Unie bevordert, de aandacht vestigt
op die situaties en ontwikkelingen die voor hen van groot belang zijn en die hun de mogelijkheid
biedt in waardigheid en ‘sociaal inclusief’ ouder te worden. AGE bevordert en ondersteunt de
betrokkenheid van hun lid-organisaties uit alle EU-lidstaten. Gezien de technologische,
demografische en klimatologische ontwikkelingen is er ook een constructieve en nauwe verbinding
met de jonge generatie en met andere Europese NGO’s.
AGE participeert in alle relevante vraagstukken en projecten binnen de EU, de Verenigde Naties en
de Raad van Europa. Meer specifiek moet dit leiden tot een perspectief van actief ouder worden
conform de AGE missie en de AGE visie. Wij moeten duidelijk maken dat ouderen een waardevolle
bijdrage kunnen en ook daadwerkelijk leveren aan de maatschappij met alle rechten die daarbij
horen. Zij dragen bij tot de sociale cohesie.
Belangrijke onderwerpen en projecten zijn bijvoorbeeld:
-een adequaat inkomen, ook op hogere leeftijd, om waardig leven en participatie mogelijk te maken
-toegang tot langdurige zorg met minimum aan Europese standaarden
-een inclusief en leeftijdsvriendelijke arbeidsmarkt
-gendergelijkheid
-consequenties van Covid 19
AGE participeert actief in de consultatie over het EU “green paper on ageing” en nog veel meer.
De voorzitter van de Commissie International Affairs/Europa, Regine Matthijsen, is naast onze
vertegenwoordigster in de AGE council, op persoonlijke titel tevens vicepresident van het Executive
Comité van AGE, een soort dagelijks bestuur. Via haar zijn we dus rechtstreeks betrokken bij het
opstellen van de strategie voor de komende jaren, bij het formuleren van de missie en de visie, en
tevens in de communicatie met de EU, de VN en andere internationale instituten.
De vertegenwoordiging van de Koepel Gepensioneerden werkt nauw samen met de
vertegenwoordigers van andere Nederlandse leden van het AGE platform, zoals onder meer de
collega seniorenorganisaties ANBO en KBO-PCOB.
Hulp welkom
De commissie kan nog wel wat hulp gebruiken. Dus als mensen belangstelling hebben, graag contact
opnemen met bestuurslid Jaap van der Spek, die zelf, op persoonlijke titel, vicepresident is van een
andere Europese organisatie, de EURAG, met het secretariaat in Praag.
Deze oudste Europese seniorenorganisatie is meer een uitwisselingsplatform van kennis en
ervaringen en ondersteunt organisaties en individuele leden uit andere landen als zij vragen in eigen
huis hebben. De EURAG is geen in Brussel actieve belangenbehartigende organisatie (bij uitstek een
taak van het AGE Platform) en kent ook leden uit niet EU-landen, zoals Zwitserland, Albanië,
Moldavië, IJsland en Rusland.
Voertaal in beide Europese organisaties is (voornamelijk) Engels.

Website AGE Platform Europe.

