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Vilniaus universiteto lektorės dr. Gražinos Rapolienės 

COST veiklos IS1402 „Priešiškumas vyresnio amžiaus žmonėms - daugianacionalinė, 

tarpdisciplininė perspektyva“ („Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective“) 

valdymo komiteto pirmojo posėdžio 2015 m. rugsėjo 10-11d. Berlyne, Vokietijoje 

 

Ataskaita 

 Posėdis prasidėjo priimančios institucijos – Vokietijos Gerontologijos centro – 

direktoriaus prof. dr. Clemens Tesch-Römer pasveikinimu, viešbučio, kuriame vyko susitikimas, 

ir numatomos darbotvarkės pristatymu. Dalyviai buvo supažindinti su diskriminacijos dėl 

amžiaus situacija Vokietijoje (kalbėjo federalinės anti-diskriminacijos agentūros atstovas 

B.Franke). Ši agentūra amžiaus diskriminacijos mažinimui rekomenduoja mokslininkams plėsti 

tyrimus priešiškumo vyresniam amžiui atsiradimo srityje, ypač vyresnio amžiaus žmonių 

išstūmimo iš darbo rinkos klausimu, įmonėms – išlaikyti ir skatinti vyresnius darbuotojus, o 

įstatymų leidėjams – panaikinti galimą diskriminaciją teisės aktuose, skatinti vyresnio amžiaus 

žmonių švietimą, pensininkų pajamų didinimą, supaprastinant vyresnių bedarbių įsidarbinimą ir 

didinant lankstumą darbui ne visu etatu. Atkreiptas dėmesys į vyresnio amžiaus žmonių 

socialinio dalyvavimo didinimą. Agentūra siūlo keisti priėmimo į darbą procedūras Vokietijoje, 

bent pradiniame etape kiek įmanoma jas nuasmeninant, kad amžius darbinantis nebūtų 

svarbiausia kandidato savybė, be to, pabrėžiama būtinybė didinti Vokietijos visuomenės 

jautrumą diskriminacijai dėl amžiaus. Vėliau buvo aptarta COST veiklos „virtuvė“, dalyvavimo 

joje privalumai ir iššūkiai, dėmesio procesui ir produktyvumui balansas. Numatytos tolesnės 

veiklos gairės: vadovėlis priešiškumo vyresniam amžiui tema, paramos pradedantiesiems 

tyrėjams programa ir konferencija kitą rugsėjį. 

 Vadovėlio rengimas, idėjų skyriams iškėlimas ir narių grupavimasis jų rašymui buvo 

dominuojanti šio susitikimo tema. Ji persikėlė ir į darbo grupes. Aš dalyvauju penktoje darbo 

grupėje, pavadintoje stereotipų internalizavimu. Šioje grupėje pirmiausia buvo pristatyta trijų 

pogrupių veikla (“Priešiškumas vyresniam amžiui ir seksualumas senatvėje”, “Intervencijos 

priešiškumo dėl amžiaus prevencijai” ir “Miestų plėtra bei priešiškumas vyresniam amžiui”), taip 

pat suformuluotos temos kitoms veikloms (“Internalizuotų amžiaus stereotipų įvertinimas”, 

“Amžiaus stereotipų medijose internalizavimas”, “Internalizuoti amžiaus stereotipai kontekste”). 
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Darbo grupėje pasitarta dėl informacijos, kuri bus talpinama naujai sukurtame internetiniame 

puslapyje, dalintasi idėjomis rengiamam vadovėliui rengti ir jungtasi į grupes tų idėjų 

įgyvendinimui. Ši ne konkurencinga, o visus norinčius įtraukianti, egalitarinė darbinė aplinka yra 

ypač inspiruojanti bendradarbiavimo patirtis.  

Dr. Gražina Rapolienė 


