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Hea vastaja!

2004. aastast on Euroopa vanemaealiste (50-aastased 
ja vanemad) uuring –SHARE– olnud Euroopa 
vananemisprotsessi uurimise tugisammas. Tänaseks on 
20 riigis Rootsist Kreekani ja Portugalist Eestini üle 62000 
inimese vanuses 50+ panustanud sellesse. Teie panus 
SHARE uuringusse on määrava tähtsusega ning tahame 
Teid tänada, et olete nõus vastama SHARE uuringu 
küsimustele. Tänu teie vastustele, paraneb oluliselt 
võime analüüsida, milline mõju on sotsiaalpoliitilistel 

meetmetel, sealhulgas ka 
näiteks sellele, milliseks 
kujuneb perekonnaliikmete 
ja sõpradepoolne 
informaalne toetus, meie 
tervis ja tervishoiuteenuste 

kättesaadavus ning materiaalne toimetulek. Teie 
andmetele tuginevad teadustulemused aitavad 
kujundada paremaid poliitilisi otsuseid muutuvas 
ühiskonnas ning parandada paljude inimeste olukorda 
üle kogu Euroopa.

Siinkohal toome Teieni mõned olulised tulemused 
kolmes SHARE põhivaldkonnas, millesse Teiegi 
panustate.

Teie perekond ja sõbrad

Hoolimata sellest, et 
meedias räägitakse sageli 
perekonna hääbumisest, 
kinnitavad SHARE 
andmed seda, mida paljud 
teist oma kogemustest 

teavad: olgu tegemist lapselaste hoidmise, vanematelt 
toetuse saamise või laste toetamisega nende 
igapäevategevustes  — perekond on endiselt oluline. 
Samas võib sotsiaalpoliitika oluliselt  mõjutada 
seda, millist toetust kõige enam vajatakse: tugeva 
sotsiaalpoliitikaga maades aitab riik oma meetmetega 
oluliselt täiendada informaalset toetust. SHARE näitab 
ka seda, et perekonna kõrval muutub just laiendatud 
sotsiaalse võrgustiku olemasolu sõprade, tuttavate ja 
kolleegide näol oluliseks, eriti neile, kel endil puuduvad 
täiskasvanud lapsed. 

Teie tervis ja terviseteenuste kättesaadavus

Teadmised tervisepoliitika 
mõjust muutuvad üha 
olulisemaks ajal, kui 
inimesed elavad kauem. 
Nii on üle kogu Euroopa 
tervisepoliitika olulisteks 

ehituskivideks ennetustegevused, mis aitavad kaasa 
meie pikaajalisemalt tervena elamisele. Ulatusliku 
ennetava tervishoiusüsteemiga riikides üleskasvanud 
lapsed on jätkuvalt tervemad ka vanuripõlves. 

Teie majanduslik toimetulek

Pensionile jäämisega 
algab meie elus oluline 
uus ajajärk, eriti puudutab 
see majanduslikku 
olukorda. Pensionieelsed ja 
-järgsed elamistingimused 
erinevad üle Euroopa 

märkimisväärselt ning ka siin on sotsiaalpoliitikal oluline 
mõju. Ühe näitena kaugeleulatuva tähendusega mõjurist 
võib SHARE analüüsist esile tuua seose halbade 
töötingimuste ja varasema pensionilejäämise vahel. 
Ennetähtaegselt pensionile jäämine vähendab aga meie 
sissetulekut ning võib kaasa tuua majandusraskused 
vanemas eas. Just sedalaadi seoseid püütakse SHARE 
andmete toel avastada ning pakkuda välja meetmeid, 
mis võimaldaksid kahandada mõju meie tuleviku 
toimetulekule.

SHARE andmed näitavad, et näiteks kuulmislangusega 
inimestel on oluliselt suurem tõenäosus aastaid hiljem 
langeda depressiooni, mis tähendab, et õigeaegsel 
ennetustegevusel ning ravil on oluline koht hoidmaks 
ära tulevasi tõsiseid haigestumisi. Seega on oluline leida 
seosed ennetavate terviseprogrammide ja õigeaegse 
ravi vahel, mis koosmõjus aitavad tuntavalt leevendada 
pikaajaliste haiguste kulgu. 

Täname Teid veelkord - 
Teie vastused loevad!

Prof. Axel Börsch-Supan, Ph.D.
SHARE Coordinator


