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apie COST veiklos IS1402 „Priešiškumas vyresnio amžiaus žmonėms - daugianacionalinė,
tarpdisciplininė perspektyva“ („Ageism - a Multi-National, Interdisciplinary Perspective“)
Valdymo komiteto ir Veiklos grupių narių susitikimą, vykusį 2017 m. spalio 5-6 d. Bucharešte,
Rumunijoje.

Veiklos IS1402 vykdymo laikotarpis: 18/11/2014 – 18/11/2018
Veiklos dalyviai: 33 šalys, COST kaimyninė šalis Albanija ir tarptautinė organizacija
AGE PlatformEurope.
2017 m. spalio 5-6 d. Bucharešte, Rumunijoje dalyvavau COST veiklos IS1402
Valdymo komiteto ir Veiklos darbo grupių susitikime, kurio tikslai buvo šie: 1) susipažinimas su
kokybiniais senėjimo, vyresnio amžiaus žmonių tyrimais; 2) tęsti darbą savo WG (Working
Group) ir 3) aptarti PSO globalios akcijos prieš amžizmą turinį ir priemones.
Susitikimas prasidėjo plenariniu posėdžiu, kuriame buvo išklausyti 6 pranešimai apie
vyresnio amžiaus žmones ir komunikaciją. Atskirai buvo pristatyti iš senėjimo tyrimų būklė PAR
ir Brazilijoje. Toliau darbas vyko grupėse. Ketvirtosios darbo grupės „Priešiškumo vyresnio
amžiaus žmonėms raiška darbo rinkoje“ susitikime buvo išklausyti keli svečių pranešimai,
aptariamas bendrų publikacijų rengimas, doktorantūros mokyklos organizavimas, idėjos
šviečiamajai veiklai amžizmo klausimais (MOOC arba TEDex formatu) ir kt.
Antroji diena buvo skirta minčių lietui PSO rengiamos globalios akcijos prieš amžizmą
palaikymo būdams, šios COST veiklos narių aktyviam įsijungimui. Darbas buvo organizuotas
pasiskirstant į 7 grupes, kurių diskusijų objektai buvo šie: sąvokų harmonizavimas, globalus
duomenų kaupimas ir informacijos sulyginimas, platforma dalinimuisi tyrimų duomenimis,
finansavimo mechanizmai, paskatos ir barjerai tyrimams, suinteresuotos šalys (stakeholders),
amžizmo lokalizavimas. Buvo nutarta padaryti tikslinė veiklos dalyvių apklausą apie ageism
sąvokos vertinius nacionalinėse kalbose, šios sąvokos vartojimą. Tenka pripažinti, kad ir
Lietuvoje kalbininkų siūlomas vertimas: ageism – diskriminacija dėl amžiaus, nėra tikslus ir
netenkina nei akademinio, ne viešojo diskurso poreikių. Su būsimomis straipsnio
bendraautorėmis aptarėme straipsnio rengimo eigą ir vaidmenis. Susitikimo tikslai buvo pasiekti.
Daugiau Valdymo komiteto ir Veiklos grupių narių posėdžių nenumatyta, nes rudenį ši
veikla baigiama. 2018 m. rudenį planuojama gala konferencija Briuselyje.
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