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Ataskaita 

 

 Šio susitikimo tikslai buvo trys: 1) susipažinti su kokybiniais senėjimo tyrimais, 

pristatytais paraleliai vykusioje konferencijoje „Kokybiniai tyrimai komunikacijoje“; 2) tęsti 

darbą grupėse ir 3) prisidėti kuriant PSO globalios akcijos prieš amžizmą apmatus.  

Susitikimo pradžioje išklausėme 6 pranešimus apie vyresnio amžiaus žmones ir 

komunikaciją. Svečiai iš PAR ir Brazilijos pristatė senėjimo tyrimus savo šalyse. Toliau darbas 

vyko grupėse. Stereotipų internalizavimo grupėje, kuriai aš priklausau, generuotos idėjos 

trumpiems filmukams: kokios galimos temos, tikslinės auditorijos, siekiamas poveikis ir pan., 

kadangi kitas susitikimas Barselonoje planuojamas būtent edukacinės medžiagos MOOC 

rengimui. Vėliau prioritetas teiktas TEDex formatui. 

Kadangi PSO rengiasi globaliai akcijai prieš amžizmą, kurį apibrėžia kaip stereotipus, 

išankstinį priešiškumą bei veiksmus, antroji diena buvo skirta idėjų generavimui, kaip būtų 

galima prisidėti prie šios akcijos. Dirbta 7 grupėse: sąvokų harmonizavimas, globalus duomenų 

kaupimas ir informacijos sulyginimas, platforma dalinimuisi tyrimų duomenimis, finansavimo 

mechanizmai, stimulai ir kliūtys tyrimams, suinteresuotos šalys (stakeholders), amžizmo 

lokalizavimas. Aš dalyvavau septintos grupės diskusijoje. Ten buvo pabrėžta, kad plačioji 

visuomenė nelabai žino, kas yra amžizmas, kad sąvokos, pasirinktos ir naudojamos kaip vertiniai 

skirtingose kalbose, yra netikslios, pvz., vokiškai verčiama Altersdiskriminierung (diskriminacija 

dėl amžiaus), arba naudojamos sąsajos su vyresnio amžiaus žmonėmis (pvz., mano siūlytas 

“priešiškumas vyresnio amžiaus žmonėms”), nors sąvoka ageism turėtų apimti taip pat ir 

priešiškumą, diskriminaciją dėl jauno amžiaus. Su kolege S.Mikulioniene svarstėme, kad 

“amžizmas” galėtų būti tinkamesnis vertinys, todėl bandau jį naudoti šioje ataskaitoje. Kalbėta 

apie tikslingumą akcijos pradžioje suburti nacionalines darbo grupes tinkamesniems vertiniams 
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rasti. Sutarėm, kad šalia akademinio pasaulio atstovų (filologų, sociologų, gerontologų) tokioje 

grupėje reiktų atstovų iš Sveikatos apsaugos / Socialinės globos (care) ministerijų, (Lietuvos 

pavyzdžiu) Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, 

žiniasklaidos, rinkos tyrimų ir kt. Šiai iniciatyvinei grupei vadovauja Nicola Palmarini, su kuriuo 

ketinu toliau bendradarbiauti. 
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