
80%

Việt Nam là một trong các quốc gia có
tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế
giới. Những người từ 60 tuổi trở lên
chiếm 11,9% tổng dân số vào năm 2019
và đến năm 2050, con số này sẽ tăng
lên hơn 25%.

Việt Nam có tốc độ già
hóa dân số nhanh

Tình trạng phân biệt đối xử theo tuổi tác có
thể xảy ra ở nhiều quốc gia, nhưng thường
không được giải quyết. Không may, người
cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi, có xu
hướng bị bạo lực gia đình.

Bạo lực gia đình có thể
xảy ra với người cao tuổi

Đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng
thêm tình trạng bất bình đẳng hiện
có, trong 3 năm, COVID-19 đã làm gia
tăng các tác động liên quan đến kinh
tế xã hội, môi trường, sức khỏe và khí
hậu đối với cuộc sống của người cao
tuổi, đặc biệt phụ nữ cao tuổi.

Sự bất bình đẳng

Mặc dù phụ nữ cao tuổi tuổi vẫn có những
đóng góp có ý nghĩa vào đời sống, kinh tế,
xã hội và văn hóa nhưng những đóng góp và
kinh nghiệm của họ phần lớn vẫn được xem
là vô hình, không được quan tâm và bị giới
hạn bởi những bất lợi về giới tính.

Đóng góp vô hình

Bạn có biết?

Trong ba thập kỷ tới, số lượng người cao tuổi
trên toàn thế giới được dự báo sẽ tăng hơn
gấp đôi, đạt hơn 1,5 tỷ người vào năm 2050
và 80% trong số họ sẽ sống ở các nước có
thu nhập thấp và trung bình.

Người cao tuổi sống ở các nước có
thu nhập thấp và trung bình

Ngày quốc tế 
người cao tuổi 2022

Sự kiên cường và đóng góp của phụ nữ cao tuổi
 


