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Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế giúp
người cao tuổi đòi hỏi quyền của mình,
chống lại sự phân biệt đối xử và vượt qua
đói nghèo, để người cao tuổi có một cuộc
sống có nhân phẩm, an toàn, tích cực và
mạnh khỏe. Hoạt động của Tổ chức được
tăng cường nhờ thông qua mạng lưới toàn
cầu gồm các tổ chức có cùng tầm nhìn – là
một tổ chức làm việc về người cao tuổi duy
nhất trên thế giới có mạng lưới toàn cầu.
Các quan điểm được trình bày trong báo cáo này là
của những người viết báo cáo và không nhất thiết
phản ánh quan điểm và chính sách của Quỹ dân số
Liên Hợp Quốc hay Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc
tế.
Các tên và thuật ngữ sử dụng trong ấn phẩm này
không ngụ ý bất kỳ tên hay thuật ngữ nào mà Quỹ
dân số Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hỗ trợ Người cao
tuổi Quốc tế đề cập về tình trạng pháp lý của bất kỳ
một quốc gia, lãnh thổ, thành phố, vùng hay chính
quyền nơi đó, cũng như không ngụ ý đến bất kỳ ranh
giới biên giới nào. Thuật ngữ “quốc gia” sử dụng trong
báo cáo trong một số trường hợp phù hợp cũng đề cập
tới các vùng lãnh thổ hay khu vực. Việc đề cập đến các
nước “đã phát triển” và “đang phát triển” chỉ để tham
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Già hóa trong Thế kỷ 21:
Thành tựu và Thách thức
Già hóa dân số là một trong những
xu hướng quan trọng nhất của thế kỷ
21. Điều này có ý nghĩa quan trọng
và ảnh hưởng lớn đến tất cả các khía
cạnh của xã hội. Trên thế giới, cứ
một giây, có hai người tổ chức sinh
nhật tròn 60 tuổi – trung bình một
năm có gần 58 triệu người tròn 60
tuổi. Hiện nay trên thế giới cứ chín
người có một người từ 60 tuổi trở lên
và con số này dự tính đến năm 2050
sẽ tăng lên là cứ năm người sẽ có
một người từ 60 tuổi trở lên. Do vậy
hiện tượng già hóa dân số không thể
không được quan tâm.
Báo cáo với tựa đề: “Già hóa trong
thế kỷ 21: Thành tựu và thách thức”
phân tích thực trạng của người cao
tuổi và rà soát tiến độ thực hiện các
chính sách và hành động của chính
phủ và các cơ quan liên quan kể từ
khi Hội nghị Thế giới lần thứ hai về
Người cao tuổi về thực hiện Kế hoạch
Hành động quốc tế Madrid về Người
cao tuổi nhằm đáp ứng với những cơ
hội và thách thức của một thế giới
đang già hóa. Báo cáo đưa ra nhiều
ví dụ minh họa sinh động về các
chương trình đổi mới đã đáp ứng
thành công với vấn đề già hóa và các
mối quan tâm của người cao tuổi.
Báo cáo xác định các khoảng trống
và đồng thời đưa ra các khuyến nghị
về định hướng tương lai nhằm đảm
bảo mọi người ở mọi lứa tuổi trong
xã hội bao gồm cả người cao tuổi và
giới trẻ đều có cơ hội góp phần xây
dựng xã hội cũng như cùng được
hưởng các phúc lợi xã hội đó. Điểm
nổi bật của báo cáo chính là tiếng nói
của người cao tuổi được ghi lại thông

qua các buổi tham vấn với cả nam
giới và phụ nữ cao tuổi trên toàn thế
giới.
Báo cáo là sản phẩm của quá trình
hợp tác của hơn 20 cơ quan Liên Hợp
Quốc và các tổ chức quốc tế chủ yếu
hoạt động trong lĩnh vực già hóa dân
số, cho thấy những tiến bộ quan
trọng đã đạt được tại nhiều nước
trên thế giới trong việc thông qua
các chính sách, chiến lược, kế hoạch
và luật pháp mới về già hóa. Tuy
nhiên báo cáo cũng nhấn mạnh cần
tập trung hơn nữa để hoàn thiện việc
thực hiện Kế hoạch Madrid và tận
dụng tối ưu tiềm năng của thế giới
già hóa.

Già hóa dân số
Già hóa dân số đang diễn ra trên tất
cả các khu vực và các quốc gia với
các tốc độ khác nhau. Già hóa dân số
đang gia tăng nhanh nhất ở các nước
đang phát triển, bao gồm các nước
có nhóm dân số trẻ đông đảo. Hiện
nay, có 7 trong số 15 nước có hơn 10
triệu người già là các nước đang phát
triển.
Già hóa là một thành tựu của quá
trình phát triển. Nâng cao tuổi thọ là
một trong những thành tựu vĩ đại
nhất của loài người. Con người sống
lâu hơn nhờ các điều kiện tốt hơn về
chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, tiến bộ y
học, chăm sóc y tế, giáo dục và đời
sống kinh tế. Hiện nay, có tới 33
quốc gia đạt được tuổi thọ trung bình
trên 80 tuổi; trong khi đó năm năm
trước đây, chỉ có 19 quốc gia đạt con
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số này. Nhiều độc giả đang đọc báo
cáo này sẽ sống thọ được đến tuổi
80, 90 và thậm chí 100. Hiện nay,
Nhật Bản là quốc gia duy nhất có
trên 30% dân số già; nhưng đến
năm 2050, dự tính sẽ có 64 nước có
trên 30% dân số già như Nhật Bản.
Quá trình biến đổi nhân khẩu học
này không ngừng đem lại những cơ
hội, cũng như dân số già hóa với sức
khỏe, an sinh và năng động cả về
kinh tế và xã hội có thể có những
đóng góp không ngừng cho xã hội.
Tuy nhiên, già hóa dân số cũng tạo
ra những thách thức về mặt xã hội,
kinh tế và văn hóa cho các cá nhân,
gia đình, xã hội và cộng đồng trên
toàn cầu. Như Tổng Bí thư Liên hợp
quốc Ban Ki-moon đã chỉ ra phần Lời
tựa của báo cáo này: “Ảnh hưởng về
kinh tế và xã hội của hiện tượng già
hóa dân số có ý nghĩa vô cùng quan
trọng, không chỉ tác động tới cá
nhân người cao tuổi và gia đình họ,
mà còn có tác động rộng hơn tới
toàn xã hội và cộng đồng toàn cầu
theo những cách thức chưa từng có”.
Đây chính là cách thức mà chúng ta
lựa chọn để giải quyết các thách thức
cũng như tận dụng tối đa các cơ hội
mà dân số già hóa nhanh chóng
mang lại nhằm xác định liệu xã hội
có được hưởng lợi hay không từ “cơ
hội dân số già”.
Với số lượng cũng như tỷ trọng người
cao tuổi trong dân số ngày càng gia
tăng nhanh chóng ở ngày càng nhiều
quốc gia, điều quan trọng là cần
nâng cao năng lực của xã hội nhằm
giải quyết các thách thức đặt ra từ
chuyển đổi cơ cấu nhân khẩu học
này.
Để giải quyết các thách thức, đồng
thời tận dụng các cơ hội từ quá trình
già hóa dân số, báo cáo kêu gọi các
quốc gia, xã hội, lực lượng lao động,

các tổ chức xã hội và các thế hệ dân
số cần tái cơ cấu dựa trên các
phương thức tiếp cận mới. Các biện
pháp này cần phải được duy trì trên
cơ sở các cam kết chính trị mạnh
mẽ, và nguồn kiến thức và số liệu
vững chắc nhằm lồng ghép một cách
hiệu quả quá trình già hóa toàn cầu
vào các tiến trình phát triển rộng lớn
hơn. Con người ở mọi nơi trên thế
giới phải được hưởng tuổi già trong
tôn trọng và an sinh, được sống cuộc
sống với nhận thức đầy đủ về quyền
con người và quyền tự do cơ bản.
Nhìn nhận cả thách thức và cơ hội là
biện pháp tốt nhất để đạt được thành
công trong một thể giới đang già
hóa.

Quá trình chuyển đổi già
hóa
Dân số được gọi là già hóa khi người
cao tuổi chiếm tỷ trọng tương đối lớn
trong toàn bộ dân số. Tỷ suất sinh
giảm và tuổi thọ tăng là hai yếu tố
dẫn đến già hóa dân số. Tuổi thọ
trung bình đã gia tăng đáng kể trên
toàn thế giới. Giai đoạn năm 20102015, tuổi thọ trung bình của các
nước phát triển là 78, và của các
nước đang phát triển là 68 tuổi. Đến
những năm 2045 – 2050, dự kiến
tuổi thọ trung bình sẽ tăng lên đến
83 tuổi ở các nước phát triển và 74
tuổi ở các nước đang phát triển.
Năm 1950, toàn thế giới có 205 triệu
người từ 60 tuổi trở lên. Đến năm
2012, số người cao tuổi tăng lên đến
gần 810 triệu người. Dự tính con số
này sẽ đạt 1 tỷ người trong vòng gần
10 năm nữa và đến năm 2050 sẽ
tăng gấp đôi là 2 tỷ người. Có sự
khác biệt lớn giữa các vùng. Ví dụ,
năm 2012, Châu Phi có 6 % dân số
tuổi từ 60 trở lên, trong khi con số
này ở Châu Mỹ La Tinh và vùng biển
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Caribe là 10%, ở Châu Á là 11%,
Châu Đại dương là 15%, Nam Mỹ là
19% và Châu Âu là 22%. Đến năm
2050, dự báo tỷ trọng người cao tuổi
từ 60 tuổi trở lên ở Châu Phi sẽ tăng
lên chiếm 10% tổng dân số, so với
24% ở Châu Á, 24% ở Châu Đại
dương, 25% ở Châu Mỹ La Tinh và
vùng biển Caribe, 27% ở Nam Mỹ và
34% ở Châu Âu.
Trên toàn cầu, phụ nữ chiếm đa số
trong dân số cao tuổi. Hiện nay trên
thế giới, cứ 100 phụ nữ từ 60 tuổi trở
lên thì chỉ có 84 nam giới. Cứ 100
phụ nữ từ 80 tuổi trở lên thì chỉ có
61 nam giới. Nam giới và phụ nữ trải
qua giai đoạn tuổi già một cách khác
nhau. Mối quan hệ về giới tác động
tới toàn bộ quá trình sống, ảnh
hưởng đến khả năng tiếp cận các
nguồn lực và cơ hội một cách liên tục
cũng như tích lũy.
Trong rất nhiều trường hợp, phụ nữ
cao tuổi thường hay bị phân biệt đối
xử hơn, như hạn chế trong tiếp cận
công ăn việc làm và dịch vụ chăm
sóc sức khỏe bị hạn chế, dễ bị lạm
dụng, bị từ chối quyền cá nhân và

quyền thừa kế tài sản, thiếu thu
nhập tối thiểu cơ bản và an sinh xã
hội. Nam giới cao tuổi, đặc biệt sau
khi về hưu cũng gặp nhiều khó khăn
do khả năng tiếp cận các mạng lưới
hỗ trợ xã hội còn hạn chế, và cũng
có thể có nguy cơ bị lạm dụng, đặc
biệt là lạm dụng về tài chính. Những
điểm khác biệt cho thấy những lưu ý
quan trọng trong việc hoạch định
chương trình và chính sách công.
Không thể áp dụng một chính sách
chung đồng nhất cho nhóm người
cao tuổi. Điều quan trọng là không
nên coi nhóm người cao tuổi là một
nhóm đối tượng duy nhất mà phải
nhìn nhận người cao tuổi một cách
đa dạng như bất kỳ nhóm tuổi nào
khác về các khía cạnh tuổi, giới tính,
dân tộc, giáo dục, thu nhập và sức
khỏe. Mỗi nhóm người cao tuổi, như
các nhóm người cao tuổi nghèo, phụ
nữ, nam giới, nhóm già nhất, nhóm
người dân tộc, nhóm không biết đọc
biết viết, nhóm nông thôn hay thanh
thị, đều có nhu cầu và mối quan tâm
cụ thể cần được giải quyết thông qua
các chương trình và mô hình can
thiệp dành riêng cho họ.

Số người từ 60 tuổi trở lên:
Toàn thế giới, các nước phát triển, các nước đang phát triển, 1950-2050

■
■

Các nước phát triển
Các nước đang phát
triển

Nguồn: UNDESA, Báo cáo thế giới về già
hóa dân số năm 2011 (2012; sắp xuất
bản), dựa trên dự báo trung bình của
UNDESA, Dự báo dân số thế giới
: Bản sửa năm 2010.
Chú ý: Nhóm “các nước phát triển” tương
ứng với “các nước rất phát triển” của Dự
báo dân số thế giới: Bản sửa năm 2010, và
nhóm “các nước đang phát triển” tương ứng
với “các nước kém phát triển” của cùng
xuất bản phẩm.
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Hội nghị thế giới về
người cao tuổi lần thứ 2
Năm 2002, Hội nghị thế giới về người
cao tuổi lần thứ 2 được tổ chức ở
Madrid, Tây Ban Nha với mục tiêu
giải quyết những thách thức của quá
trình già hóa dân số đang diễn ra
nhanh chóng, thông qua Chương
trình hành động quốc tế Madrid về
Người cao tuổi tập trung vào lồng
ghép người cao tuổi trong quá trình
phát triển, tăng cường sức khỏe và
đời sống khi họ bước vào giai đoạn
tuổi già, và đảm bảo môi trường
thuận lợi và ủng hộ họ.
Kế hoạch hành động Madrid kêu gọi
những thay đổi về quan điểm, chính
sách và thực hành nhằm đảm bảo
người cao tuổi không chỉ được coi là
người hưởng lợi từ các phúc lợi xã hội
mà còn là các thành viên tích cực
trong quá trình phát triển, trong đó
tất cả các quyền của họ phải được
tôn trọng. „Già hóa trong thế kỷ 21:
Thành tựu và Thách thức‟ là một
đóng góp trong viêch rà soát và
đánh giá quá trình 10 năm thực hiện
Kế hoạch hành động Madrid.
Một kết quả chính của báo cáo cho
thấy những đóng góp và năng suất
lao động đáng kể của những người từ
60 tuổi trở lên, trong vai trò là
những người chăm sóc, bỏ phiếu,
tình nguyện viên, doanh nghiệp, v.v.
Báo cáo cho biết với các biện pháp
đúng đắn để đảm bảo việc chăm sóc
sức khỏe, có thu nhập thường xuyên,
các mạng lưới xã hội và được luật
pháp bảo vệ, các thế hệ hiện tại và
tương lai trên thế giới sẽ được hưởng
lợi bởi cơ hội dân số già.
Báo cáo tạo điều kiện cho các cơ
quan chính phủ các cấp quốc gia và
địa phương, các tổ chức quốc tế,

cộng đồng và các tổ chức xã hội dân
sự cam kết thực hiện nỗ lực chung
toàn cầu xây dựng một xã hội ở thế
kỷ 21 phù hợp cơ cấu nhân khẩu học
của thế kỷ 21. Báo cáo chỉ ra rằng
các tiến bộ cụ thể, có tính đến chi
phí hiệu quả sẽ đạt được nếu việc
đầu tư cho tuổi già được bắt đầu từ
khi được sinh ra.

Đảm bảo thu nhập
Một trong những mối quan tâm hang đầu

của người cao tuổi trêntoanf thế giới
là đảm bảo thu nhập. Cùng với y tế,
vấn đề này là một trong những vấn
đề được chính người cao tuổi thường
xuyên đề cập đến. Đây cũng chính là
những thách thức lớn nhất mà các
chính phủ phải đối mặt trong quá
trình dân số già hóa. Khủng hoảng
kinh tế toàn cầu làm cho áp lực về
tài chính thêm trầm trọng và khó
khăn trong việc đảm bảo cả kinh tế
và tiếp cận các dịch vụ y tế cho
người cao tuổi.
Đầu tư cho hệ thống lương hưu được
xem là một trong những biện pháp
quan trọng nhất đảm bảo độc lập về
mặt kinh tế và giảm nghèo cho người
cao tuổi. Ở các quốc gia phát triển,
mối quan tâm chính là làm sao duy
trì tính bền vững của những hệ
thống này. Trong khi đó, tại các quốc
gia đang phát triển, khả năng bao
phủ của hệ thống an sinh xã hội và
trợ cấp hưu trí cho người cao tuổi là
thách thức chính, khi phần lớn lực
lượng lao động làm việc trong khu
vực không chính thức.
Sàn an sinh xã hội cần phải được
thực hiện để đảm bảo thu nhập và
tiếp cận đến các dịch vụ xã hội và y
tế thiết yếu cho toàn bộ người cao
tuổi và cung cấp một mạng lưới trợ
giúp góp phần trì hoãn khuyết tật và
phòng chống đói nghèo cho người
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già. Không có bằng chứng xác thực
nào cho thấy già hóa dân số làm
giảm quá trình phát triển kinh tế hay
khiến cho các nước không có đủ
nguồn lực đảm bảo quỹ hưu trí và
chăm sóc y tế cho người già. Tuy
nhiên, trên thế giới, chỉ có một phần
ba các quốc gia có hệ thống an sinh
xã hội toàn diện, phần lớn các hệ
thống này chỉ trợ cấp những người
cao tuổi làm việc trong khu vực
chính thức, tức là chỉ khoảng một
nửa số người tích cực tham gia hoạt
động kinh tế trên toàn thế giới.
Lương hưu, đặc biệt là lương hưu xã
hội là một mấu chốt rất quan trọng
đối với người cao tuổi do nó không
chỉ góp phần lớn trong việc cải thiện
đời sống của người cao tuổi, mà còn
có ý nghĩa đối với toàn bộ gia đình
người cao tuổi. Trong những thời
điểm khủng hoảng, lương hưu có thể
được coi là nguồn thu nhập chính của
hộ gia đình, và thường hỗ trợ người
trẻ và gia đình họ vượt qua giai đoạn
thất nghiệp hoặc thiếu việc làm.

Tiếp cận dịch vụ chăm
sóc y tế có chất lượng
Nhằm giúp người cao tuổi nhận thức
quyền được hưởng đời sống thể chất
và tinh thần có chất lượng cao, người
cao tuổi phải được tiếp cận đến
thông tin và dịch vụ chăm sóc y tế
có khả năng chi trả và thân thiện
đáp ứng nhu cầu của họ. Các dịch vụ
này bao gồm dịch vụ chăm sóc
phòng ngừa, điều trị và lâu dài. Định
hướng chăm sóc cuộc sống toàn diện
phải bao gồm các hoạt động cải
thiện sức khỏe và phòng ngừa dịch
bệnh, tập trung vào việc duy trì khả
năng độc lập, phòng ngừa và trì
hoãn bệnh tật và khuyết tật, và cung
cấp dịch vụ điều trị. Cần có các chính
sách nhằm tăng cường lối sống khỏe
mạnh, với sự hỗ trợ của công nghệ,

các nghiên cứu y học và chăm sóc
phục hồi chức năng.
Trồng hoa để bán ở Myanmar

Cần phải đào tạo cho những người
chăm sóc và cán bộ chuyên môn y tế
nhằm đảm bảo những cán bộ làm
việc với người cao tuổi được tiếp cận
thông tin và đào tạo cơ bản trong
công tác chăm sóc người cao tuổi.
Cần phải có hỗ trợ hơn nữa cho tất
cả những người chăm sóc người cao
tuổi bao gồm các thành viên trong
gia đình, các cán bộ cộng đồng, đặc
biệt chăm sóc lâu dài cho những
người cao tuổi già yếu, và những
người cao tuổi vẫn phải chăm sóc
cho người khác.
Báo cáo chỉ ra rằng tình trạng sức
khỏe tốt phải là vấn đề cốt lõi trong
đáp ứng của xã hội đối với vấn đề
già hóa dân số. Điều này đảm bảo
rằng khi con người sống thọ hơn và
mạnh khỏe hơn sẽ tạo ra nhiều cơ
hội hơn và giảm thiểu các chi phí cho
người người cao tuổi, gia đình và
toàn xã hội.

Môi trường thuận lợi
Một môi trường thể chất thân thiện
với người cao tuổi với sự phát triển
và ứng dụng các công nghệ tiên tiến
cho phép già hóa một cách năng
động là một yếu tố đặc biệt quan
trọng khi con người về già và gặp
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những khó khăn trong vận động và
nghe nhìn. Nhà ở có khả năng chi trả
và giao thông tiếp cận dễ dàng cho
phép già hóa tại chỗ là những yếu tố
cần thiết để duy trì cuộc sống độc
lập, có thể dễ dàng giao tiếp với xã
hội và cho phép người cao tuổi vẫn là
những thành vien tích cực đóng góp
cho xã hội.
Cần phải hành động nhiều hơn nữa
để phát hiện, xác minh và ngăn ngừa
việc phân biệt đối xử, lạm dụng và
bạo hành đối với người cao tuổi, đặc
biệt là phụ nữ cao tuổi là những
người dễ bị tổn thương hơn. Đã có
nhiều tiến bộ trong việc thúc đẩy
quyền con người của người cao tuổi,
đáng lưu ý là những diễn đàn thảo
luận tập trung vào việc xây dựng
công cụ quốc tế về quyền con người
đặc biệt lưu tâm đến người cao tuổi.

Định hướng tương lai
Ở nhiều nơi trên thế giới, các gia đình chịu

trách nhiệm chính trong việc chăm
sóc và hỗ trợ về tài chính cho những
người cao tuổi sống phụ thuộc. Các
chi phí dành cho hỗ trợ người cao
tuổi có thể là một gánh nặng cho các
thế hệ trong độ tuổi lao động,
thường làm ảnh hưởng đến khả năng
tích lũy, khả năng tìm kiếm việc làm
và năng suất lao động của họ. Tuy
nhiên, các nguồn hỗ trợ tài chính từ
gia đình không thể được coi là nguồn
thu nhập duy nhất của các thành
viên trong gia đình người cao tuổi
nữa.
Báo cáo chỉ ra rằng các sắp xếp cuộc
sống của người cao tuổi cũng đang
thay đổi song song với những thay
đổi của xã hội. Quy mô gia đình ngày
càng giảm và các mạng lưới hỗ trợ
liên thế hệ sẽ tiếp tục có những bước
thay đổi đáng kể, nhất là trong
những năm tới đây. Có một số lượng

lớn các hộ gia đình “khuyết thế hệ”
bao gồm trẻ em và người cao tuổi,
đặc biệt là ở các vùng nông thôn do
kết quả của di cư từ nông thôn ra
thành thị của nhóm “thế hệ giữa”.
Các buổi tọa đàm với người cao tuổi
trên khắp thế giới cho thấy có rất
nhiều trường hợp người cao tuổi hỗ
trợ cho con cháu họ, không chỉ chăm
sóc trẻ nhỏ và làm việc nhà, mà còn
góp đáng kể vào kinh tế gia đình.
Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải
giải quyết vấn đề bất bình đẳng
trong xã hội hiện nay bằng cách đảm
bảo tiếp cận công bằng cho tất cả
các nhóm dân số đến các dịch vụ
giáo dục, việc làm, chăm sóc sức
khỏe và các dịch vụ xã hội cơ bản
khác nhằm tạo điều kiện cho họ sống
tốt ở hiện tại và có tích lũy cho tương
lai. Báo cáo kêu gọi đầu tư mạnh mẽ
vào vốn con người thông qua việc
nâng cao chất lượng giáo dục và việc
làm của giới trẻ hiện nay.
Già hóa dân số tạo nên những thách
thức cho các chính phủ và xã hội,
nhưng không nên coi già hóa dân số
như một khủng hoảng. Cần và phải
có những kế hoạch nhằm biến các
thách thức này thành cơ hội. Báo cáo
này đưa ra những lý do thuyết phục
cho đầu tư đảm bảo cuộc sống có
chất lượng cao khi con người về già
và đề xuất các giải pháp tích cực, có
tính khả thi cao ngay cả ở các quốc
gia nghèo.
Tiếng nói của người cao tuổi tham
gia trong các buổi tọa đàm của báo
cáo này nhấn mạnh nhu cầu được
đảm bảo thu nhập, có các cơ hội việc
làm phù hợp, được tiếp cận dịch vụ
chăm sóc y tế và thuốc men có thể
chi trả được, nhà ở và giao thông
thân thiện với người cao tuổi, và
không bị phân biệt đối xử, bạo hành
và lạm dụng. Người cao tuổi cũng
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nhấn mạnh rất nhiều lần rằng họ
muốn tiếp tục là những thành viên
năng động và được tôn trọng trong
xã hội.
Báo cáo thúc đẩy cộng đồng quốc tế
cần phải hành động hơn nữa về lĩnh
vực già hóa trong bối cảnh phát
triển. Cần phải xây dựng những mục
tiêu phát triển cụ thể về già hóa
thông qua phát triển năng lực, tăng
ngân sách và xây dựng các chính
sách, song song với thực hiện các
nghiên cứu và phân tích về già hóa
dựa trên các số liệu cập nhật và có
chất lượng. Vấn đề già hóa dân số và
đáp ứng chính sách lien quan đến
người cao tuổi phải được đặt là trọng
tâm trong quá trình xây dựng chặng
đường phát triển của các quốc gia
sau năm 2015. Trong một thế giới
đang già hóa nhanh chóng, rất cần
chú trọng xây dựng các mục tiêu
phát triển cụ thể liên quan đến dân
số cao tuổi, là vấn đề chưa được đề
cập tới trong Các mục tiêu Phát triển
Thiên niên kỷ.
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Mười hoạt động ưu tiên
nhằm tận dụng tối đa cơ
hội của dân số già hóa
1. Nhận thức được tính tất yếu của già
hóa dân số và sự cần thiết phải
chuẩn bị một cách đầy đủ của tất cả
các đối tác liên quan (các cơ quan
chính phủ, tổ chức xã hội dân sự, khu
vực tư nhân, cộng đồng và gia đình)
đối với số lượng người cao tuổi ngày
càng gia tăng. Điều này phải được
thực hiện thông qua nâng cao nhận
thức, tăng cường năng lực quốc gia
và địa phương, xây dựng cải tổ về
chính trị, kinh tế và xã hội cần thiết
để giúp xã hội thích ứng kịp thời với
một thế giới đang già hóa.
2. Đảm bảo tất cả người cao tuổi có thể
được hưởng cuộc sống được tôn trọng
và bảo đảm, được tiếp cận đến các
dịch vụ xã hội và y tế thiết yếu và có
thu nhập tối thiểu thông qua việc
thực hiện sàn an sinh xã hội quốc gia
và các đầu tư xã hội khác làm tăng
tính tự chủ và độc lập của người cao
tuổi, phòng tránh đói nghèo và góp
phần già hóa một cách mạnh khỏe.
Các hành động này cần được dựa
trên một tầm nhìn dài hạn, được hỗ
trợ bởi các cam kết chính trị mạnh
mẽ và một nguồn có ngân sách đảm
bảo nhằm ngăn ngừa các tác động
tiêu cực có thể xảy ra trong các tại
thời điểm khủng hoảng hoặc khi có
thay đổi về chính quyền.
3. Hỗ trợ cộng đồng và gia đình xây
dựng mạng lưới hỗ trợ cho người cao
tuổi già yếu có được các dịch vụ
chăm sóc lâu dài cần thiết, và thúc
đẩy cuộc sống tuổi già mạnh khỏe,
năng động ở từng địa phương nhằm
đảm bảo già hóa tại chỗ.
4. Đầu tư cho giới trẻ ngày nay thông
qua đẩy mạnh những thói quen sức
khỏe lành mạnh, đảm bảo các cơ hội
về giáo dục và việc làm, tiếp cận các
dịch vụ y tế và bao phủ an sinh xã
hội cho tất cả những người lao động
sẽ là nguồn đầu tư tốt nhất nhằm cải
thiện cuộc sống của các thế hệ người
cao tuổi trong tương lai. Cần phải

đẩy mạnh hơn nữa các cơ hội việc
làm linh hoạt phù hợp, cơ hội học tập
và đào tạo thường xuyên lâu dài
nhằm thúc đẩy sự hội nhập của người
cao tuổi trong thị trường lao động
của các thế hệ hiện tại.
5. Hỗ trợ các nỗ lực quốc tế và trong
nước để tiến hành nghiên cứu so
sánh về già hóa, nhằm đảm bảo cung
cấp các số liệu và bằng chứng có tính
nhạy cảm về giới và văn hóa cho quá
trình xây dựng chính sách.
6. Lồng ghép vấn đề già hóa vào tất cả
các chính sách về giới và ngược lại
lồng ghép vấn đề giới vào các chính
sách về già hóa, có tính đến các nhu
cầu cụ thể của phụ nữ và nam giới
cao tuổi.
7. Đảm bảo già hóa và các nhu cầu của
người cao tuổi được tính đến trong
tất cả các chương trình và chính sách
phát triển cấp quốc gia.
8. Đảm bảo già hóa và nhu cầu của
người cao tuổi được tính đến trong
các đáp ứng về con người cấp quốc
gia, các kế hoạch làm giảm tác động
và thích nghi với biến đổi của khí
hậu, các chương trình quản lý và ứng
phó với thiên tai.
9. Đảm bảo rằng vấn đề già hóa được
phản ảnh một cách đầy đủ trong
chương trình phát triển sau năm
2015, bao gồm việc xây dựng các
mục tiêu và chỉ số cụ thể.
10. Xây dựng một cơ sở văn hóa mới về
già hóa dựa trên quyền; thay đổi
quan niệm và thái độ xã hội về già
hóa và người cao tuổi, nhìn nhận
người cao tuổi không phải từ góc độ
những người nhận trợ cấp xã hội mà
là những thành viên có đóng góp tích
cực trong xã hội. Để thực hiện được
điều này, bên cạnh các vấn đề khác,
cần phải hành động để xây dựng
công cụ quốc tế về quyền con người,
và đưa các công cụ này vào luật và
các chính sách quốc gia, cũng như có
các biện pháp cứng rắn để đối phó
với các hành vi phân biệt đối xử
người cao tuổi và nhìn nhận người
cao tuổi là những chủ thể tự chủ.
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Các thông tin chính về già hóa
Biến đổi nhân khẩu học
• Trên thế giới cứ mỗi giây có hai
người tổ chức sinh nhật lần thứ
60 – trung bình hàng năm có
58 triệu người tròn 60 tuổi.
• Đến năm 2050, lần đầu tiên
con số người cao tuổi nhiều
hơn số trẻ em dưới 15 tuổi.
Năm 2000, số người từ 60 tuổi
trở lên đã nhiều hơn số trẻ em
dưới 5 tuổi.
• Năm 2012, có 810 triệu người
từ 60 tuổi trở lên, chiếm
11,5% tổng dân số toàn thế
giới. Dự báo con số này sẽ đạt
1 tỷ người trong vòng chưa
đến 10 năm tới và sẽ tăng gấp
đôi, đạt 2 tỷ người vào năm
2050, chiếm 22% tổng dân số
thế giới.
• Thập kỷ vừa qua, số người từ
60 tuổi trở lên tăng lên 178
triệu người – tương ứng với
dân số của cả nước Pakistan, là
nước có số dân đông thứ 6 trên
thế giới.
• Giai đoạn 2010-2015, tuổi thọ
trung bình ở các nước phát
triển là 78 năm và ở các nước
đang phát triển là 68 năm. Đến
giai đoạn năm 2045-2050, dự
báo tuổi thọ trung bình sẽ tăng
tới 83 năm ở các nước phát
triển và 74 năm ở các nước
đang phát triển.
• Trên toàn thế giới, trong số ba
người từ 60 tuổi trở lên thì có
hai người sống ở các nước
đang phát triển. Đến năm
2050, trong số 5 người từ 60
tuổi trở lên thì sẽ có 4 sống ở
nước đang phát triển.

• Hiện nay, Nhật Bản là quốc gia
duy nhất trên thế giới có hơn
30% dân số từ 60 tuổi rở lên.
Đến năm 2050, sẽ có 64 quốc
gia có số người cao tuổi chiếm
hơn 30% tổng dân số quốc gia.
• Trên toàn cầu, số người thọ
trên 100 tuổi sẽ tăng từ
316.600 năm 2011 lên 3,2
triệu người năm 2050.
• Trên thế giới, cứ 100 phụ nữ từ
60 tuổi trở lên thì có 84 nam
giới. Cứ 100 phụ nữ 80 tuổi trở
lên thì có 61 nam giới.

Thu nhập và y tế
• Trên toàn thế giới, chỉ có một
phần ba các quốc gia, chiếm
28% tổng dân số thế giới, có
hệ thống bảo trợ xã hội toàn
diện bao phủ tất cả các khía
cạnh của an sinh xã hội.
• Chi phí cho quỹ hưu trí toàn
dân cho người từ 60 tuổi trở
lên ở các nước đang phát triển
chỉ chiếm từ 0,7% đến 2,6%
tổng thu nhập quốc dân.
• Trên toàn cầu, có 47% nam
giới cao tuổi và 23,8% nữ giới
cao tuổi tham gia vào lực lượng
lao động.
• 30 năm trước đây, không có
“nền kinh tế già” mà trong đó
tiêu dùng của người cao tuổi
nhiều hơn giới trẻ. Năm 2010,
có 23 nền kinh tế già và đến
năm 2040, con số này sẽ tăng
lên là 89.
• Trên toàn thế giới, có hơn 46%
người từ 60 tuổi trở lên bị
khuyết tật. Có hơn 250 triệu
người cao tuổi bị khuyết tật
vừa đến khuyết tật nặng.
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• Dự tính tổng số người mất trí
nhớ trên toàn thế giới là 35,6
triệu người và cứ 20 năm con
số sẽ tăng gấp đôi, và sẽ đạt
65,7 triệu người năm 2030.

Tiếng nói của người cao
tuổi
Trong số 1.300 nam giới và phụ nữ
cao tuổi tham gia trong các buổi thảo
luận, tọa đàm của báo cáo này có:
• 43% người cho biết họ lo sợ
bạo lực cá nhân.

• 49% người tin rằng họ được
đối xử một cách kính trọng
• 61% người sử dụng điện thoại
di động
• 53% người cho biết họ gặp khó
khăn hoặc rất khó khăn trong
việc chi trả các dịch vụ cơ bản
• 44% người nhận định tình
trạng sức khỏe hiện tại của họ
là ổn
• 34% người cho biết họ gặp khó
khăn hoặc rất khó khăn trong
việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc
sức khỏe khi họ cần.
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