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2 Uvod
V zadnjih dveh desetletjih se področju nasilja nad starejšimi posve-
ča vedno več pozornosti v kontekstu raziskav in politik ter v praksi. 
V poročilu, ki ga je v juniju 2011 izdala Svetovna zdravstvena orga-
nizacija – oddelek za Evropo, je zapisano, da je vsako leto 2,7 % (4 
milijoni) oseb, starih 60 let ali več, žrtev fizičnega nasilja, 19,4 % (29 
milijonov) je doživelo psihično nasilje, 3,8 % (6 milijonov) finančno 
nasilje in 0,7 % (1 milijon) spolno nasilje. 

Nasilje nad starejšimi je vedno bolj prepoznano kot velik družbeni 
problem, ki se bo z rastjo prebivalstva držav članic verjetno še pove-
čeval. Tvorci politik in delavci na terenu so na mednarodni ravni izra-
zili skrb glede tega problema in se združili z namenom, da bi izbolj-
šali razumevanje nasilja nad starejšimi in metode, ki so potrebne za 
preprečevanje nasilja. 

1.1. Projekt EuROPEAN

Spletni evropski referenčni okvir za preprečevanje nasilja in zanemar-
janja starejših se izvaja pod okriljem poziva Evropske komisije kot 
pilotni projekt preprečevanja nasilja nad starejšimi (VP/2009/014). 
Projekt vključuje partnerje iz Nizozemske (ANBO in MOVISIE), Avstri-
je (EURAG Avstrija), Češke (Život90), Grčije (KMOP), Irske (Age Action 
Irska), Italije (Anziani e Non Solo), Poljske (Fundacja JA KOBIETA), Slo-
venije (ZDUS) in Slovaške (Fórum pre pomoc staršim – nàrodnà siet). 
Projekt koordinira ANBO iz Nizozemske. 

Cilj projekta je razviti Evropski referenčni okvir za preprečevanje nasi-
lja nad starejšimi. Spletna interaktivna platforma bo povezala stro-
kovnjake in tvorce politik vseh držav članic, s čimer jih bo spodbujala 
k razpravi, prispevanju in črpanju dobrih praks z ozirom na ukrepe 
politik, ki so usmerjene v preprečevanje nasilja nad starejšimi. Tvorci 
politik lahko ta referenčni okvir uporabijo za izboljšanje in razširjanje 

1.



3

“Nasilje nad  
starejšimi je  

prepoznano kot  
vedno večji  
družbeni  
problem”

obstoječih ukrepov za preprečevanje nasilja nad starejšimi in za obli-
kovanje novih politik, ko bodo te potrebne.

1.2. Rezultati projekta

Glavni rezultati projekta EuROPEAN so sledeči:
•	 spletna stran www.preventelderabuse.eu, ki ponuja informacije o 

nasilju nad starejšimi znotraj konteksta evropskih politik in razi-
skav, kot tudi o projektu, saj povezuje bistvene oblikovalce politik, 
strokovnjake in interesne skupine,

•	 dokument Ozadje in stališče nasilja nad starejšimi v Evropi, obja-
vljen junija 2010, ki omogoča globlji vpogled v fenomen nasilja 
nad starejšimi in v njegov kontekst na mednarodni ravni,

•	 nacionalna poročila o specifičnem družbenem in kulturnem ozadju 
nasilja nad starejšimi, skupaj z dobrimi praksami za preprečevanje 
nasilja v vsaki od devetih vključenih držav; poročila so bila obja-
vljena na spletu leta 2011,

•	 podatkovna baza dobrih praks za preprečevanje nasilja nad starej-
šimi (v angleščini, dostopno na spletu),

•	 referenčni okvir (poročilo), ki vsebuje rezultate in 
priporočila projekta (prevedeno v devet jezikov) 
in ki je namenjen razširjanju med nacionalne 
in mednarodne oblikovalce politik, interesne 
skupine in strokovnjake.

1.3.  V projektu  
uporabljene metode

Za izdelavo izhodiščnega dokumenta je bilo 
potrebno zbrati relevantne informacije iz sode-
lujočih držav. Polstrukturiran vprašalnik, ki so ga 
zasnovali strokovnjak iz MOVISIE na podlagi razpra-
ve v projektni delovni skupini, je vseboval enajst vprašanj 
odprtega tipa; na spletni strani je bil objavljen v januarju 2010. Anke-
ta raziskuje način zaznavanja in prepoznavanja nasilja nad starejši-
mi, kakor tudi kako se zoperstaviti in kako se lotiti  tega problema. 
Vseh devet sodelujočih partnerskih organizacij je v svojih državah 

zbiralo informacije z intervjuvanjem oblikovalcev politik, stro-
kovnjakov, raziskovalcev, praktikov, pravobranilcev, sku-

pin za zagovorništvo in interesnih skupin ter drugih 
deležnikov. Izpolnjenih je bilo oseminsedemde-

set vprašalnikov. 
Pri analiziranju velike količine informacij se 
je MOVISIE predvsem osredotočil na bolj 
pomembne vidike izboljšanja razumevanja 
nasilja nad starejšimi: katere vidike so inter-
vjuvanci najbolj izpostavili? Kako jih lahko 

razvrstimo? Kakšne podobnosti in razlike smo 
zaznali? V uvodnih obrazložitvah smo ugotavlja-

li skupne točke med sodelujočimi državami in jih 
skušali spraviti na evropski imenovalec.

Za pridobitev čim boljših informacij so v MOVISIE razvili 
model nacionalne raziskave in dobrih praks. Devet partnerskih orga-
nizacij je odgovorilo na pet vprašanj o družbenem in kulturnem ozad-
ju nasilja nad starejšimi v njihovih državah (npr. definicije, oblike, 
dejavniki tveganja in zaščite, razlike med namernim in nenamernim 
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4 nasiljem in teorijami nasilja nad starejšimi). Izdelali so tudi opisno 
matriko za primere dobrih praks. Poleg tega je vsaka partnerska orga-
nizacija izvedla srečanje fokusne skupine strokovnjakov, kjer so raz-
pravljali o nacionalnem položaju, dobrih praksah in primerih nasilja 
nad starejšimi. Rezultati teh fokusnih skupin so objavljeni v »nacio-
nalnih poročilih« in vsebujejo tako nacionalno ozadje  kot dobre pra-
kse. Ta poročila so bila objavljena na projektni spletni strani v prvi 
polovici 2011. 

V pripravah na Evropski referenčni okvir je vsak partner klasifici-
ral svoje dobre prakse in priskrbel dodatne informacije o nacional-
nih kulturnih vidikih in veljavnih nacionalnih politikah. To gradivo je 
dostopno na spletu kot dodatek temu poročilu (www.preventelede-
rabuse.eu).

1.4. Zaključek

Rezultati tega projekta predstavljajo nov korak v razumevanju nasilja 
nad starejšimi in načinov reševanja tega problema, tako tistih, ki se s 
tem področjem srečujejo profesionalno ali kot prostovoljci, kakor tudi 
oblikovalcev politik na nacionalni in mednarodni ravni,
To poročilo predstavlja izziv strokovnjakom in oblikovalcem politik, 
saj rezultate in priporočila lahko uporabijo v izgradnji ustreznih struk-
tur, ki bodo zmanjšale tveganje starejših, da postanejo žrtve nasilja. 
Za konec naj citiramo WHO (INPEA 2002): »Starejši ne zahtevajo več 
kot drugi; želijo enakost – človekovo pravico«.
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2.

Ozadje 
To poglavje vsebuje pregled nacionalnih prispevkov iz vsake sodelu-
joče države, dopolnjene z rezultati raziskave, ki se je izvedla znotraj 
projektne skupine.

2.1. O nasilju nad starejšimi

Definicija
Definicija Svetovne zdravstvene organizacije o nasilju nad starejšimi 
je v širši rabi: 

Od držav, ki sodelujejo v projektu, imata samo Irska1 in Nizozem-
ska2 svoje nacionalne definicije. Irska definicija vključuje nasilje nad 
osnovnimi pravicami starejših ljudi in nizozemska definicija poudarja 
odnos med žrtvijo in storilcem.

Avstrija, Češka, Grčija, Italija, Poljska, Slovaška in Slovenija nimajo 
specifične nacionalne definicije. V teh državah je nasilje nad starejši-
mi vključeno v bolj splošne definicije, kot so:
•	 družinsko nasilje (Češka, Italija, Poljska in Slovenija), 
•	 zloraba, ne samo starejših, temveč tudi otrok in žensk  

(Češka, Italija in Slovaška),
•	 diskriminacija (Slovaška).

Nasilje nad starejšimi je enkratno ali ponavljajoče se 
dejanje ali pomanjkanje ustreznega dejanja v okviru 
katerega koli odnosa, v katerem se pričakuje zaupanje,  
in ki povzroči poškodbo ali stisko starejše osebe.

1 Zaščita naše prihodnosti, 2002.
2 Comijs, 1996. Kako preprečevati nasilje nad starejšimi



6 Sodelujoči projektni partnerji menijo, da je uporaba tako splošnih 
definicij težavna, saj se lahko zgodi, da bodo bistvene oblike nasilja 
izključene. Na primer obravnava nasilja nad starejšimi samo v kontek- 
stu družinskega nasilja zanemarja druga okolja, kjer je verjetnost, da 
se dogaja nasilje (na primer domovi za starejše). Nasilje nad starejši-
mi se lahko zgodi kjer koli. Vsebina pogojev je tudi različna od države 
do države. Na primer, na Irskem se družinsko nasilje nanaša samo 
na nasilje med partnerji, medtem ko ga druge države razumejo kot 
katero koli oblika nasilja, ki se izvaja za štirimi zidovi.

Druga ugotovitev je, da je definicija prav tako odvisna od ozadja inte-
resne skupine in stroke, ki se ukvarja s pojavom nasilja.

Znotraj projektne skupine se je pojavila razprava, ki zadeva možnost 
sprejemanja definicije nasilja Svetovne zdravstvene organizacije. 
Komentarji partnerjev so bili sledeči:
1. Ali je v primerih nasilja nujno pričakovati zaupanje? Obstaja tudi 

nasilje s strani neznancev. V teh primerih žrtev nima zaupanja do 
storilca. Na primer ulično nasilje, zloraba na domu, po telefonu 
ali pošti (Avstrija, Češka, Italija, Poljska, Slovaška, Slovenija).

2. Ali je nujno v primerih nasilja govoriti o storilcu? Obstaja nasilje 
brez storilca, kot je v primerih samozanemarjanja (Češka).

3. Ali govorimo o nasilju samo, ko je povzročena škoda? Obstaja 
tudi nasilje, ki verjetno povzroča škodo in stisko, čeprav ne 
na neposreden način. V teh primerih ima lahko poskus nasilja 
posledice za žrtev, v smislu percepcije varnosti (Italija).

4. Kdo točno je “starejši”? V številnih primerih je nasilje nad starejši-
mi manj stvar specifične starosti in bolj stvar specifičnih pogojev, 
kar je bolj naravnano na odvisnost in ranljivost (Irska in Italija).

5. Ali je enkraten akt zadosten, da govorimo o nasilju? Enkraten akt 
ni zadosten. Mora biti ponavljajoče in naraščajoče dejanje (Češka).

6. Ali se nasilje dogaja samo na individualni ravni? Druge ravni ali 
koncepti nasilja so prav tako možni, vključujoč kulturno in struk-
turno nasilje (Avstrija).

7. Ali ne bi bilo smotrno vključiti v definicijo tudi kršitev državljan-
skih in človekovih pravic (Irska)?

Udeležence nacionalnih ciljnih skupin smo spraševali o razvrstitvi 
treh vidikov, ki so najbolj pomembni pri definiciji nasilja nad starej-
šimi. Čeprav ta poskus ni prinesel dogovora, so se udeleženci stri-
njali, da se mora nova definicija nanašati na »pomanjkanje dejanja« 
in »nenamerna dejanja«. Udeleženci niso sestavili predloga za novo, 
skupno definicijo.

Vsaki državi članici svetujemo, da udeleženci razpravljajo o definiciji 
brez pričakovanj o dogovoru. Pomembno je opozoriti, da lahko raz-
prava o definiciji nasilja nad starejšimi poveča prepoznavnost vpra-
šanja in sproži nacionalno podporo za odpravo predsodkov, kadar se 
govori o nasilju nad starejšimi. 
Za Evropo svetujemo sprejem definicije nasilja nad starejšimi, kot jo 
opredeljuje Svetovna zdravstvena organizacija, ki je zadostna, čeprav 
nepopolna. 

Vrste nasilja
Med projektnimi partnerji je bila znatna razprava o vrstah nasilja, ki jih 
obravnava vprašalnik. Na Nizozemskem in Irskem samozanemarja- 
nje ni prepoznano kot oblika nasilja. Razprava se je odvijala tudi o 
institucionalnem nasilju.3  

Model, uporabljen pri vprašalniku za nacionalno raziskavo, razlikuje 
med naslednjimi vrstami nasilja nad starejšimi:

a. fizično,
b. psihološko (vključno s čustveno, mentalno in verbalno zlorabo),
c. zanemarjanje,
d. finančno, ekonomsko,
e. spolno,
f. samozanemarjanje,
g. diskriminacija,
h. institucionalno nasilje.

Udeležence nacionalnih fokusih skupin smo prosili, naj naštejejo naj-
pogosteje prepoznane oblike nasilja nad starejšimi. Znatna razlika med 

3 To se nanaša na domove za ostarele/oskrbovane domove. Institucionalno nasilje je 
zato težko ločiti od drugih oblik, saj se lahko zgodi v povezavi z drugimi oblikami nasilja.



7državami je bila v ravni prepoznavanja oblik nasilja. Razlika po vsej 
verjetnosti nastaja zaradi kulturnih in ekonomskih razlik med državami. 
Vsi udeleženci so navedli, da je fizično nasilje najbolj prepoznano, 
ker je opazno in dokazljivo. Vsi so se strinjali, da je psihološko nasi-
lje manj opazno, čeravno je lahko bolj pogosto in pogosto preraste v 
fizično nasilje.

Pet držav (Češka, Grčija, Irska, Italija in Slovenija) je izpostavilo 
finančno ali materialno nasilje, zaradi njegove pogostosti. Vendar 
takšna opaznost ne pojasnjuje, zakaj so druge države to vrsto nasi-
lja razvrstile kot manj prepoznavno. Druga verjetna obrazložitev je, 
da je finančno/materialno nasilje bolj pomembno v državah z nižjo 
ekonomsko blaginjo, čeprav je znano, da je takšno nasilje prisotno 
tudi v državah z višjo ekonomsko blaginjo in znotraj vseh socialno-
-ekonomskih skupin. Finančno nasilje se lahko poveže tudi z drugimi 
socialno-kulturnimi razlikami ter drugimi vrstami kriminala, vključno 
s prevarami zbiranja sredstev in digitalizacijo finančnih transakcij. Tri 
države (Grčija, Irska, Slovaška) so izpostavile institucionalno zlorabo. 

Sistematičnih podatkov o prevladujočih vrstah nasilja v različnih državah 
je premalo, saj so poročila in raziskovalne informacije v tem pogledu zelo 
skope. Ne glede na to smo prepričani, da med državami obstajajo večje 
razlike. V vseh državah se zdi, da registracijski sistem na nacionalnem 
nivoju ne zadostuje za zbiranje zanesljivih podatkov. 

Teorije o nasilju nad starejšimi
Pri razlagi nasilja nad starejšimi lahko uporabimo več komplemen-
tarnih teorij. Sedem od teh teorij je omenjeno v prvem projektnem 
dokumentu (Ozadje in stališče). Vsaka država je razpravljala o teh 
teorijah in ugotovila, katere so bile najbolj učinkovite. Izid je raznolik. 

Teorije Uporaba

Individualni faktorji Primarno v uporabi na Češkem, 
Irskem in v Italiji 

Družinski sistem Primarno v uporabi na  
Poljskem in Slovaškem 

Individualne frustracije in 
stresne strukturalne okoli-
ščine

Primarno v uporabi v Grčiji

Družbeni razvoj Najmanj prepoznano  
s strani vseh

Dostojanstvo Najmanj prepoznano  
s strani vseh

Nasilje kot medgeneracijski 
vzorec 

Najmanj prepoznano  
s strani vseh

Moč in spol Najmanj prepoznano  
s strani vseh

Dejavniki tveganja in zaščite,  
povezani z nasiljem nad starejšimi
V dokumentu Ozadje in stališče smo prav tako omenili številne nevar-
nosti in zaščitne dejavnike z ozirom na nasilje nad starejšimi. Dokument 
navaja 27 dejavnikov tveganj in 22 zaščitnih dejavnikov. Z ozirom na tve-
ganje in preprečevanje so dejavniki povezani z naslednjimi skupinami:

Kako preprečevati nasilje nad starejšimi



8 •	 žrtvami,
•	 storilci,
•	 sistemom družinskih odnosov, 
•	 institucijami,
•	 skupnostjo/družbo.

Posamezne države smo prosili, da določijo in razvrstijo deset najpo-
membnejših faktorjev. Čeprav so bile tudi tu zelo jasne razlike med 
odgovori, so ti prav tako razkrili številne presenetljive podobnosti.

Dejavniki tveganja
Dejavniki tveganja, kot najpomembnejši, so različni od države do drža-
ve. Na primer, Slovenija je ugotovila, da je najpomembnejši dejavnik 
»disfunkcionalen družinski odnos«, medtem ko je to na Irskem »druž-
bena izolacija«, na Nizozemskem so »preobremenjeni negovalci«, in 
Poljska je ugotovila, da je najpomembnejši dejavnik »hitro starajoča 
se družba«. Ti dejavniki niso bili skupni vsem državam. 

Vse države so med prvih deset dejavnikov tveganja uvrstile naslednje:
•	 “povečana odvisnost od oskrbe ali od finančne, fizične ali emocio-

nalne podpore« (bistveno za žrtve),
•	 »preobremenjeni negovalci« (bistveno za storilce kaznivih dejanj).
Pomembni so tudi naslednji dejavniki:
•	 “družbena izolacija” (bistvena za žrtve),
•	 “pomanjkanje uradnega priznanja ali pravne definicije nasilja nad 

starejšimi” (bistveno za skupnost/družbo).

Zaščitni dejavniki
Udeležene države se prav tako razlikujejo v ugotavljanju dejavnikov 
zaščite. Na primer na Nizozemskem in v Italiji ugotavljajo prisotnost 
»družbene mreže« kot najpomembnejši zaščitni dejavnik (za žrtve). 
Grčija ugotavlja »ustrezno pomoč, svetovanje« (za žrtve), Češka ugotav- 
lja »zmanjševanje stresnih dejavnikov« (za storilce), Irska ugota-
vlja »izobraževanje, znanje in spretnosti, kar zadeva občutljivost na 
znake, razpravljanje o nasilju in intervencije« (za institucije) in Slo-
venija je ugotovila »zakonodajne in pravne ukrepe, kot so prepoved 

približevanja, obvezno poročanje, vodstvo in mentorstvo« (skupnost/
družba). Ti dejavniki niso bili skupni vsem državam.

Vse države so med prvih deset zaščitnih dejavnikov uvrstile naslednje:
•	 “zakonodajni in pravni ukrepi, kot so prepoved približevanja, 

obvezno poročanje, vodstvo in mentorstvo” (bistveno za sku-
pnost/družbo).

Naslednji dejavniki so tudi pomembni:
•	 “socialna mreža (bistvena za žrtve)”,
•	 “dviganje javne osveščenosti” (bistveno za skupnost/družbo).

Pomemben korak pri oblikovanju nacionalne politike preprečevanja 
nasilja nad starejšimi vključuje analizo dejavnikov tveganj in zaščite 
na nacionalnem nivoju. Takšna analiza lahko omogoča učinkovito 
osredotočanje na ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti. 

2.2. Družbeni in kulturni vidik

V zgoraj navedenih razdelkih smo ugotovili številne razlike med drža-
vami. Večino lahko pojasnimo z družbenimi in kulturnimi razlikami. 
Sledijo ključni elementi.

Stereotipiziranje kot osnova za nasilje
Staranje je predmet stereotipiziranja. Starejši ljudje se več ne doje-
majo kot produktivni. V primerih zdravstvenega pešanja so, zaradi 
stroškov oskrbe, okarakterizirani kot finančno breme. Nekateri pro-
jektni partnerji (na primer Irska in Avstrija) govorijo o diskriminaciji 
proti starejšim v svojih državah z uporabo termina »starizem«, še 
posebej v smislu trga delovne sile. 

Čeprav se oblika in razširjenost negativnega stereotipiziranja razli-
kuje od države do države, je le-to osnova za več vrst nasilja v vseh 
državah. 

Po drugi strani lahko pozitivne podobe starejših nevtralizirajo nega-
tivne percepcije. Starejše dojemamo kot:



9•	 naš kolektiven spomin in modrost,
•	 možnost za skrb otrok v družini, ki omogoča partnerjem delo  

izven doma,
•	 prostovoljce v skupnostnem razvoju in dobrodelnosti,
•	 potrošnike: starejši dobrega zdravja in ekonomskih pogojev uživa-

jo v tretjem življenjskem obdobju,
•	 delavce: starejši se vedno bolj odločajo, da ne prekinjajo svoje 

plačane zaposlitve,
•	 stranke profesionalnih skrbnikov na ta način ustvarjajo zaposlitev.

Te pozitivne podobe krepijo in povečujejo udeležbo starejših.

Preprečevanje negativnega stereotipiziranja se mora začeti na držav-
nem nivoju, zato da se konča alarmantna upodobitev naraščajočega 
števila starejših kot skupine, ki bo naraščajoč strošek družbi. Name-
sto tega bi vlade morale poudariti družbeno profitabilnost starejših. 
Medtem ko razprave o pokojninskem sistemu poudarjajo negativno 
stereotipiziranje s sklicevanjem na alarmantno naraščajoče število 
starejših kot prejemnikov pokojnin, zanemarjajo dejstvo, da so sta-
rejši trdo delali za gradnjo družbe in za svoje pokojnine. 

Negativno stereotipiziranje starejših lahko prav 
tako prispeva k nizki samopodobi. Splošni 
vtis, da so starejši breme, lahko povzroči, da 
se starejši posamezniki počutijo kot breme 
vsem ostalim. Ker se ta represija ponotranji, 
lahko poizkusijo pokazati lojalnost do tistih, 
od katerih so odvisni, kar jih naredi ranljive. 
Žrtve nasilja se ne prepoznajo vedno kot 
žrtve, še posebej v primerih, kjer je storilec 
družinski član.

Družinska vloga
Vloga družine pri oskrbi starejših se znatno razlikuje 
med državami. Na splošno smo lahko določili države, kjer je oskr-
ba odvisna od družine (v južnoevropskih in vzhodnoevropskih 

državah), in druge, kjer gospodinjstva dobivajo podporo strokov-
nih socialnih uslug. 

Pomanjkanje javne podpore in prekomerna odvisnost od družine, 
da zagotovijo oskrbo, lahko prispevajo k ustvarjanju okolja za nasilje 
nad starejšimi. Čeprav je dom navadno varno mesto za starejše ljudi, 
lahko disfunkcionalni družinski odnosi, preobremenjeni negovalci na 
domu ali finančni problemi vodijo v nasilje. Kot opažajo strokovnjaki 
iz Slovenije, je takšno nasilje »skrito za štirimi zidovi«. Takšna situaci-
ja se lahko poslabša z družbeno izolacijo in s pomanjkanjem nadzora 
v skupnosti. Še posebej v ruralnih območjih, kjer je takšno vrsto zlo-
rabe najtežje zaznati. 

Vloga tradicionalne družine se prav tako zmanjšuje. Pri naraščajočem 
številu primerov družina izključuje starejše, ki potem živijo sami in 
osamljeni. To povečuje tveganje, da postanejo žrtve nasilja. Dodatno 
lahko ločitev od družine, zaradi migracij iz ekonomskih razlogov, pri-
vede do manjših gospodinjstev, kjer so lahko negovalci hitro preo-
bremenjeni. Naraščajoč stres znotraj družine lahko poveča pojavnost 

nasilja nad starejšimi. 

Izolacija, nezaposlenost, nizka stopnja izobrazbe 
in/ali alkoholizem ali zloraba drog verjetno še 

bolj povečujejo stres in otežujejo soočanje  
s situacijo.

Vloga države
Ko se zgodi nasilje v družini, mora država 
upoštevati svojo vlogo v tej privatni sferi. 

To je še posebej pomembno v situacijah, 
ki vključujejo ranljive ljudi, ki se ne morejo 

postaviti zase. V nekaterih državah se državni 
vpliv konča na pragu doma, medtem ko nekatere 

druge države dopuščajo zaščito žrtev družinskega nasi-
lja. Te države prepoznavajo, da je nasilje kršitev državljanskih in 
človekovih pravic in zato tudi državna stvar. Državljanske in člo-

“Vloga tradi-
cionalne družine 

se zmanjšuje, zato 
se povečuje tvega-

nje starejših, da 
postanejo žrtve 

nasilja”

Kako preprečevati nasilje nad starejšimi



10 vekove pravice se ne končajo na pragu doma. Učinkovit boj proti 
nasilju nad starejšimi zahteva priznanje, da je zasebno nasilje 
javna stvar. Na primer, leta 2002 je vlada na Nizozemskem jasno 
navedla, da je družinsko nasilje javni in družbeni problem, ki se 
mora obravnavati in proti kateremu se mora boriti vlada v sodelo-
vanju s policijo, organi kazenskega pregona, podpornimi službami 
in drugimi strokovnjaki. 

Razprava, ki zadeva vlogo države, prav tako vključuje druga 
vprašanja. Dovoliti moramo delovanje notranjega trga in znatno 
zasebno odgovornost. Prostovoljci in negovalci (še posebej žen-
ske) prevzemajo delovna mesta strokovnjakom na tem področju. 
Naraščajoče število prostovoljcev je dodaten dejavnik tveganja. 
Kot opažajo strokovnjaki na Irskem, ima to lahko dodatne učinke: 
»Če bo družina opravljala delo države, država ne bo policija družini.«

V večini držav je, zaradi trenutne ekonomske in finančne krize, 
potreba po zmanjšanju javnega proračuna. Takšno zmanjšanje 
lahko poslabša kakovostno oskrbo in z zmanjševanjem osebja 
tudi kakovost negovalne ustanove. V primerih domov za ostarele 
je vprašljiva tudi dostopnost. Za ranljive starejše, ki ne morejo več 
ostati doma, je možnost preselitve v oskrbovane domove predra-
ga. Družinski člani, ki skrbijo za ranljive starejše, potrebujejo stro-
kovno podporo, ki postaja vprašljiva. Če pritisk postane prevelik, 
lahko strokovnjaki in družinski negovalci postanejo preobreme-
njeni, s čimer starejše izpostavljajo večji nevarnosti zlorabe (bodi-
si namerno bodisi nenamerno).

Organizacija oskrbe
V vsaki državi je organizacija oskrbe drugačna. V nekaterih državah 
je število starejših, ki živijo v oskrbovanih domovih, večje kot v drugih 
državah. To je odvisno od razpoložljivosti in dostopnosti domov za 
starejše, pa tudi od različnih pogledov v zvezi z »ugodnostmi« čim 
daljšega življenja na domu. Preprečevanje nasilja nad starejšimi je 
potrebno, vendar ne vedno razvito v obeh okoljih. 
Starejši (ne glede na to, ali živijo doma ali v stanovanjski oskrbi) imajo 

pravico do zadostne strokovne podpore na dovolj kakovostni ravni, 
čeprav to ne drži v vseh državah. V nekaterih državah (na primer na 
Poljskem) sploh ni nobenih standardov kakovosti ali protokolov.
Države se v veliki meri razlikujejo glede sposobnosti, učinkovitosti in 
neodvisnega nadzora strokovnjakov (npr. splošni zdravniki, medicin-
ske sestre, družinski skrbniki, fizioterapevti, psihološki svetovalci ali 
socialni delavci).

Ker so strokovni negovalci tisti, ki prvi opažajo nasilje, igrajo ključno 
vlogo pri preprečevanju zlorabe starejših.

Etnične manjšine
Podatki, pridobljeni v projektu, niso ponudili nobenih dokazov v zvezi 
z etničnim vidikom nasilja nad starejšimi. Opredeljena je bila samo 
ena dobra praksa: nizozemska študija, ki kaže, da je pojav nasilja 
enak, vendar so predsodki do nasilja nad starejšimi med etničnimi 
manjšinami večji, ker se raje zadržujejo znotraj svoje skupnosti. Vpra-
šanje nasilja nad starejšimi pa je doživeto in obravnavano drugače 
znotraj vsake etnične skupine. 

Udeleženci iz Češke se sklicujejo na romsko skupnost. Ker je težko 
vzpostaviti stik z njimi in ker navadno niso deležni oskrbe v instituci-
jah, je težko odkriti, ali kakšno nasilje obstaja med romsko skupnostjo. 
Udeleženci iz Italije so v zvezi z etnično pripadnostjo omenili še 
dejavnike tveganja, ki kot potencialne storilce vključujejo migracij-
ske negovalce (badante). To tveganje se še povečuje zaradi težkih 
življenjskih okoliščin teh oskrbovalcev, zaradi pomanjkanja njihovega 
statusa in pravic, kot tudi zaradi jezikovnih ovir. Poleg teh točk o nasi-
lju nad starejšimi med etničnimi manjšinami vemo malo. To vprašanje 
nedvomno zasluži dodatno pozornost ter raziskave v prihodnje.

2.3. Trenutna nacionalna politika 

Projektni partnerji so opisali trenutne nacionalne politike, ki zadevajo 
nasilje nad starejšimi. To poglavje vsebuje povzetek različnih nacio-
nalnih razmer. 



11usklajenega pristopa ali nepoznavanja zakonov in predpisov s stra-
ni javnosti ali celo ključnih posameznikov. Zato je zelo pomembno 
poročati o že obstoječih pravilih. 

Države, ki sodelujejo v projektu, so se dogovorile o nujnosti posebne 
zakonodaje glede nasilja nad starejšimi, kar se bo prevedlo v doda-
tne podrobnosti in na več ravni. Posledica pomanjkljive zakonodaje 
so nedefinirane pravice in dolžnosti ter način kaznovanja, kot tudi 
pomanjkanje ustreznih standardov ali vrednot, uveljavljenih kot refe-
rence za ukrepanje. Ustrezen pravni okvir bi omogočil posredovanje v 
vseh okoliščinah, vključno z družinskim okoljem.

Nacionalna politika 
Nacionalna politika je več kot samo zakonodaja. Obstaja potreba po 
infrastrukturi, sporazumih, protokolih, standardih, mreženju, regula-
ciji in nadzoru (za pregled glej poglavje 4.1). Razvoj posebnih naci-
onalnih politik glede zlorabe starejših se razlikuje med državami. Na 
primer, v Italiji obstajajo le lokalne aktivnosti, medtem ko imajo druge 
države (na primer Irska) nacionalne politike.

Nacionalni programi
Samo tri države imajo posebne nacionalne programe, ki se nanašajo 
na starejše. 

Leta 2002 je Irska objavila dokument z naslovom »Varovanje naše pri-
hodnosti«, ki je bil sprejet kot nacionalna politika s strani ministra za 
starejše. Dokument vsebuje priporočila glede politike in postopkov, ki 
naj bi se implementirali. Napredek v implementaciji predlogov v pro-
jektu “Varovanje naše prihodnosti” so preverili leta 2009. Ta pregled 
je razkril, da priporočila glede namenskih struktur, posvečenih nasilju 
nad starejšimi, dobro delujejo, vendar so bile ugotovljene pomanjklji-
vosti v povezavi s temi strukturami in širšo zdravstveno politiko ter 
sodelovanjem različnih organizacij. 

Drugi dve državi, Avstrija in Nizozemska, sta v zadnjem času začeli z 
nacionalnim programom. 

Zakonodaja
Nobena od vključenih držav nima specifične zakonodaje glede nasilja 
nad starejšimi; nasilje nad starejšimi je obravnavano v širši zakono-
daji (na primer nasilje v družini ali kazenski zakonik). V praksi se zato 
lahko uporabijo različni zakoni, ki obravnavajo različne vidike nasi-
lja. V nekaterih primerih ni očitno, ali je nasilje nad starejšimi sploh 
pokrito z določenim zakonom. To je lahko posledica pomanjkanja 

Kako preprečevati nasilje nad starejšimi



12 Irska Avstrija Nizozemska 

Posebno do nasi-
lja nad starejšimi

Splošno do 
nasilja, čeprav je 
nasilje nad starej-
šimi vključeno v 
medoddelčno 

Posebno do nasi-
lja nad starejšimi

En oddelek Zavezništvo inte-
resnih skupin, 
vključno z vlado

En oddelek

Izvršno: zdravstve-
ne in socialno-var-
stvene storitve

Nacionalna vlada 
kot direktor
Občine si prav 
tako delijo odgo-
vornost

Irska, Avstrija in Nizozemska so razvile svoj način boja proti nasilju 
nad starejšimi. Druge države bi se lahko po njih zgledovale.

Slovenija je v zaključni fazi priprave zelo pomembnega dokumenta 
(Strategija varstva starejših - Solidarnost, sožitje in kakovostno stara-
nje za obdobje 2011-2020), ki bo obravnaval starejše na bolj celovit 
način. Ta dokument zajema tudi vprašanje zlorabe starejših.
Slovaška si prav tako prizadeva za razvoj nacionalnega programa 
glede nasilja nad starejšimi.

V Avstriji je akcijski plan pod vodstvom zveznega Ministrstva za 
notranje zadeve (“Zavezništvo proti nasilju” 2010) vseboval speci-
fično poglavje na temo nasilja nad starejšimi. Cilj zavezništva je bil 
izboljšanje povezave med akterji, ki so aktivno udeleženi v prepreče-
vanju nasilja. Zavezništvo upošteva politični, zakonodajni, družbeni, 
ekonomski in znanstveni vidik, s ciljem razvijanja skupnega pristopa. 
Paket ukrepov navzkrižnih oddelkov bo koordiniran, zbrane bodo naj-
boljše prakse in izvedla se bo skupna evalvacija. 
Na Nizozemskem je Ministrstvo za zdravje, blaginjo in šport prevzelo 
odgovornost za določaje nacionalnega akcijskega načrta za nasilje 
nad starejšimi (“Seniorji v dobrih rokah”, april 2011). Akcijski načrt 
predvideva, da je ukrepe za izboljšanje preprečevanja (prepoznava-
nje in poročanje), podporo žrtvam in ostre ukrepe za storilce moč 
doseči s skupnimi prizadevanji vlade, občin in strokovnih organizacij. 

Tabela na desni prikazuje primerjavo strukturnih značilnosti teh politik.
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3.

Dobre prakse
3.1. Postopki

Dobra praksa je aktivnost, ki se je izkazala za učinkovito pri prepreče-
vanju nasilja nad starejšimi. Prakse, predstavljene v nadaljevanju, so 
bile ugotovljene s strani projektnih partnerjev v okviru svojih nacio-
nalnih kontekstov. Ker se je vsak projektni partner neodvisno odločil, 
ali bi bilo zanimivo pridobiti informacije za mednarodno izmenjavo, 
ni bilo mednarodnega izbora. 

Če določeno dobro prakso omeni ena država, to ne pomeni, da druge 
države nimajo podobnih praks. Nasprotno, čeprav obstajajo kampa-
nje ozaveščanja v več državah, telefonske številke za pomoč in stan-
dardi kakovosti, je prikazan samo opis ene države. 

V okviru projekta EuROPEAN je bilo v nacionalnih poročilih zbranih 
in opisanih 55 dobrih praks. O primerih, ki jih je navedla posamezna 
država, so nato razpravljali v projektni skupini, kjer so se odločili, da 
poostrijo merila. Sčasoma je bilo izbranih 40 primerov za vnos podat-
kov v podatkovno bazo, ki so dostopni na projektni spletni strani in 
so vključeni v to poročilo. Te prakse izpolnjujejo naslednja merila:
1. nasilje nad starejšimi je posebej obravnavano v vsebini,
2. praksa je prenosljiva na druge organizacije,
3. praksa se uporablja že več kot dve leti in jo uporabljata najmanj 

dve organizaciji,
4. praksa je dokumentirana.

Izključeni so bili primeri dobre prakse, ki so naslavljali bolj splošna 
vprašanja ali vključevali samo posamezna, neponovljiva dejanja, ki 
jih je aplicirala samo ena organizacija. Upoštevanje teh kriterijev je 
na žalost izključilo vse primere dobre prakse, ki jih je navedla Poljska. 

Kako preprečevati nasilje nad starejšimi



14

Podatkovna zbirka, ki je na spletu, je zbirka različnih tipov in velikosti 
vzorcev, ki so odvisni od situacije v posamezni državi. Dobre prak- 
se niso »ena velikost ustreza vsem«; prilagojene morajo 
biti posameznemu okolju. 

Dobre prakse, ki so navedene v podatkovni 
bazi, so lahko vir inspiracije znotraj posa-
mezne države, za katero so bile navedene. 
Lokalne iniciative se lahko razširijo na regio- 
nalne ali nacionalne nivoje, ali pa se lahko 
aplicirajo na druga okolja. Takšno razširja-
nje je podlaga za začetek razvoja nacionalnih 
politik za boj proti nasilju nad starejšimi. 

Istočasno je mednarodna izmenjava dobrih praks 
lahko povsem koristna, saj lahko takšne prakse navdušijo 
lokalne oblikovalce politik, da najdejo nove in učinkovite pristope za 
boj proti nasilju nad starejšimi. Raziskati je treba uporabnost vsake 
dobre prakse in sprejeti nove odločitve, preden izberemo, kateri spe-
cifični strategiji bomo sledili.

3.2. Opis dobre prakse

Poročilo vključuje seznam (po abecednem vrstnem redu) 
izbranih dobrih praks (str. 15). Naslovi v tem sezna-

mu omogočajo vtis o raznolikosti dobrih praks, ki 
so jih zaznali. Dodatne informacije se nahajajo 
pri referencah posameznih nacionalnih splet- 
nih strani projekta, v jeziku posamezne sode-
lujoče države. 

To poročilo vključuje kratek opis več dobrih 
praks, in sicer s primeri.

Opisi posamezne dobre prakse (v angleščini) po 
naslednjih desetih točkah so dostopni na spletni strani 

www.preventelderabuse.eu.
1. Naslov dobre prakse
2. Cilji
3. Ciljne skupine
4. Pristop: način kako se dobra praksa implementira, izvaja.
5. Kdo izvaja dobro prakso, organizacija ali posameznik, ki dela?
6. Kakšen material je na voljo o tej dobri praksi  

(npr. opis, spletna stran)?

“Dobre prakse 
niso ''ena velikost 

ustreza vsem'';  
prilagojene morajo  
biti posameznemu 

okolju”

Seniorska akademija (Češka)

Akademija seniorjev vključuje seminarje, ki so 
usmerjeni v pomoč starejšim za zaščito pred 
kriminalnimi dejanji.

Udeleženci prejmejo majhna darila (npr. navo-
dila, merila, letaki, znamke), da se motivira 
njihova udeležba.

Seminarji javno govorijo o: 
•	 specifični ranljivosti starejših na nekatere vrste 

nasilja, kot tudi ponudbi pomoči,
•	 zaščiti: kako se lahko doseže, kje se lahko pride do 

nje, kaj se da narediti,
•	 narava teh zločinov, da poudarijo, da ni normalno.

Izvaja: Praška policija v sodelovanju  
s pravosodnimi organi.



157. Koliko je razširjena dobra praksa?
8. Kakšni so rezultati, izhodi, izkušnje z dobrimi praksami?
9. So se opravile študije učinkovitosti?
10.  Kateri so dejavniki uspešnosti?

3.3. Klasifikacija vseh dobrih praks

Štirideset izbranih dobrih praks so projektni partnerji sami klasificirali 
in jih ni pregledala druga stran. Klasifikacija se je izvedla po karakteri-
stikah, ki so opisane v tem delu. Dobra praksa je lahko predstavljena 
v več karakteristikah skupaj. 
V tem poročilu navedemo samo nekaj kratkih izjav o naravi zbirke 
dobrih praks kot celote.

Vrste nasilja nad starejšimi  
(kot omenjeno v razdelku 2.1.)
Številne dobre prakse (24) vključujejo več vrst nasilja nad starejšimi. 
Primeri teh so »Platforma proti nasilju znotraj družine« (Avstrija) in 
»Brezplačna 24-urna telefonska linija za starejše v primeru nasilja« 
(Slovenija). 

Večina dobrih praks je klasificirana pod kategorijo finančna/material-
na zloraba (39), psihološko nasilje (38) in diskriminacija (38). Relativ-
no malo je bilo opredeljenih pod kategorijo samozanemarjanje (23) 
in institucionalna zloraba (22). 

Jasno je, da so pokrite skoraj vse dobre prakse nasilja. Očitno je vse 
oblike in vrste nasilja možno nasloviti kot enkratno obliko dejanja. 
Opredelili smo nekaj praks, ki ciljajo na specifične oblike nasilja in so 
lahko posledica različnih razlogov. Prvič je nespecifičen pristop lahko 
bolj učinkovit pri fenomenih, ki pogosto vključujejo več plati in vzro-
kov. Drugič je lahko bolj »naravno« začeti s splošnim pristopom, ki 
je posledično lahko razvojno bolj specifičen. Nekaj vrst nasilja (npr. 
finančna zloraba, spolna zloraba in samozanemarjanje) pa kliče po 
bolj specializiranih aktivnostih, zaradi njihovih specifičnih interesnih 
skupin in psihološke dimenzije, ki bi jih drugače spregledali. 

Aktivnosti 
Razločili smo naslednje aktivnosti:
1.  izobraževanje in usposabljanje,
2.  kakovostno izboljšanje/protokoli in orodja,

Kampanja »Končajmo nasilje nad  
starejšimi« (Nizozemska)

Ta je organizirana po vzorcu »2-A formule«:
1. ambasador, ki potuje po državi,
2. prisvajanje akcije proti nasilju nad starejšimi  

z občinami in lokalnimi, regionalnimi organiza-
cijami.

Akcija vključuje:
•	 delo z oblikovalci politik v vsakem okrožju,

•	  združene moči z obstoječimi organizacijami  
in mrežami,

•	 opominjanje organizacij o njihovem angažmaju,  
ekspertizi in odgovornosti,

•	 določanje ambasadorja za sestanke, kontakte  
in konzultacije,

•	 informiranje javnosti,
•	 sestavljanje in razmnoževanje letakov in seznanjanje  

z dejstvi.

Izvajata: dva nacionalna instituta in nacionalni ambasador. 

Kako preprečevati nasilje nad starejšimi



16 3.  zakon in predpisi,
4.  ukrepi politik,
5.  opolnomočenje in udeležba,
6.  razvoj mreže,
7.  podpora/nasveti,
8.  dvig ozaveščanja

Večina dobrih praks vključuje ozaveščanje (27 praks v 7 državah), ki 
jih spremljajo izobraževanja in usposabljanja (24 praks v 7 državah) 
ter opolnomočenje in udeležba (23 praks v 8 državah). En zanimiv 
primer v kategoriji ozaveščanja je nacionalna kampanja z naslovom 

»Konec nasilju nad starejšimi« (Nizozemska), medtem ko je vsakolet- 
ni teden »Recimo ne starizmu« (Irska) primer v kategoriji opolnomo-
čenje in udeležba. 
Samo nekaj aktivnosti obravnava področje zakona in predpisov (4 prak- 
se v 3 državah). Aktivnosti, ki vključujejo ukrepe politik, in razvojna 
mreža so vključeni enajstkrat. Ostale aktivnosti sodijo med naštete. 
Raziskava je bila kot aktivnost dodana kasneje, in sicer sta bili z raz- 
iskavo opredeljeni dve dobri praksi (na Irskem in Nizozemskem). 

Vključitev ozaveščanja kot aktivnost v večini zaznanih dobrih praks jasno 
dokazuje pomembnost te aktivnosti – to je osnovni element zaščite. 

Platforma proti nasilju znotraj  
družine (Avstrija)

Projekt vključuje nacionalni forum za izmenjavo izkušenj 
in za dvig ozaveščanja z ozirom na nasilje znotraj družine. 
Prav tako vključuje instrument za povezovanje avstrijskih 
organizacij pomoči. 

Projekt je ločen na pet sekcij, ena vključuje nasilje nad 
starejšimi. 
Partnerji v platformi ponujajo širok spekter aktivnosti, 
vključujoč različne tečaje, delavnice, skupine samopo-
moči, konference, okrogle mize, časopisje.

Izvajajo partnerji v platformi.

Izobraževanje strokovnjakov, še 
posebno tistih, ki delujejo znotraj 
službe zdravstvene oskrbe (Irska)

Cilj programa je, da se člani osebja zavedajo nasilja nad 
starejšimi in primernih politik in postopkov. Koordinator za 
nasilje nad starejšimi iz službe zdravstvene oskrbe omo-

goča izobraževanje za strokovne negovalce, kot tudi module 
izobraževanja izobraževalcev o nasilju nad starejšimi.

Nacionalni kakovostni standardi za domsko oskrbo  
(Standard 8) zahtevajo usposobljene negovalce. 

Izvaja: neodvisni inšpektorat domov za ostarele.
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Brez primerih informacij o nasilju nad starejšimi je le-tega nemogo-
če zaznati. 
Vrste aktivnosti so očitno odvisne od državne stopnje razvoja glede vpra-
šanja nasilja nad starejšimi. Relativno majhna količina praks, ki vključuje 
ukrepe politik in razvoj mreže, poudarja to opazovanje. Predlogi na nacio-
nalnem nivoju, ki so formulirani v tem poročilu (glej poglavje 4.1), zahtevajo 
razširitev teh vrst aktivnosti v prihajajočih letih (glej poglavje 4.1).

Ciljna skupina
Ločimo naslednje ciljne skupine:
1. profesionalni negovalci,
2. družinski skrbniki,
3. uradniki sodišča/policija,
4. oblikovalci politik,
5.  odvetništvo,
6. prostovoljske organizacije,
7. starejši,
8. splošna javnost.

Večina dobrih praks je usmerjenih na starejše (29 praks v 8 državah). 
Primer je »Telefonsko opozorilo nujnih uslug: Rdeči gumb« (Grčija). 
Poleg skupine starejših je večina aktivnosti usmerjena na »zdravstvene 
strokovnjake« (26 praks in 7 držav), sledijo »prostovoljne organizacije« 
(22 praks v 6 državah) in »družinski skrbniki« (18 praks v 6 državah). 

Zadovoljni smo bili, da smo videli, da toliko dobrih praks dosega 
različne ciljne skupine hkrati in da so pokrite skoraj vse ciljne sku-
pine. Nekaj dobrih praks je splošnih, ki skupaj naslavljajo vse ciljne 
skupine, medtem ko se druge specifično osredotočajo na določeno 
ciljno skupino. Oba pristopa sta lahko učinkovita, odvisno od aktiv-
nosti in namena. 

Ker problem starejših vključuje številne akterje, organizacija aktivno-
sti vključuje upoštevanje odnosa med temi akterji, kot tudi, kako so 
dosegljivi. Ena koristna strategija vključuje osredotočanje na aktiv-
nosti z razlikovanjem med ciljno skupino in upravičenci, ki jih lahko 
dosežejo ciljne skupine. V številnih primerih je potrebno doseči sta-
rejše ljudi neposredno prek mrež.

En razlog vključuje verjetno prisotnost mentalnih/kognitivnih težav, 
in drug razlog vključuje možnost, da je storilec del mreže. Povečanje 
števila ljudi znotraj mreže starejšega, ki se zavedajo težave, bo pove-
čalo verjetnost, da bodo vnaprej opazili znake. 

Nivoji
Dobre prakse delujejo na več nivojih: nacionalnem, regionalnem 
in lokalnem. Večina dobrih praks deluje na nacionalnem nivoju (31 
praks v 7 državah). Po našem mnenju to kaže na prisotnost obstoječe 
nacionalne politike (glej poglavje 4.1).

Telefonsko opozorilo nujnih uslug:  
RDEČI GUMB (Grčija)

Projekt starejšim zagotavlja majhno napravo, ki jo lahko 
nosijo okoli vratu ali na roki. V primeru nevarnosti uporab-
nik samo pritisne rdeči gumb na napravi, ki oddaja signal 
management klicnega centra, ki deluje 24 ur na dan. Izo-
braženi člani (psihologi, socialni delavci, medicinske sestre, 

zdravniki) so odgovorni za klice v sili. Kot dodatek spe-
cializirani socialni delavci nadzirajo udeležbo starejših, 
ocenjujejo primere z izvajanjem intervjujev in nudijo 
socialno podporo. 

Prednost imajo tisti, ki živijo sami. 

Izvaja: grška NVO.

Kako preprečevati nasilje nad starejšimi
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Delavnice – izobraževanja (Slovaška)

V različnih regijah Slovaške so redno organizirane 
delavnice in izobraževanja za starejše, da bi jim 
zagotovili širši vpogled v njihove pravice, zahteve in 
možnosti za uveljavljanje in zaščito. 

Projekt vključuje samoorganizacijo, različne organiza-
cije znotraj regije in policijske sile. 

Udeleženci v teh aktivnostih so večinoma starejši, ki 
potem delijo svoje izkušnje, ki so jih pridobili z drugimi 
v svojih soseskah.

Izvaja: naš projektni partner.

Regijski koordinatorji za preprečeva-
nje nasilja (Slovenija)

Ta projekt vključuje 12 regijsko organiziranih koor-
dinatorjev za preprečevanje nasilja. Njihove naloge 
vključujejo koordinacijo medinstitucionalnega 
sodelovanja, delovanje multidisciplinarnih timov 

in reference na posamezne primere nasilja, nudenje 
profesionalne podpore agencijam in organizacijam, 
vzdrževanje mreže socialne varnostne službe, nudenje 
usposabljanja strokovnjakov in razvoj nalog na področju 
preprečevanja nasilja.

Izvajajo centri za socialno delo.

Dobre prakse na regionalnem in lokalnem nivoju so prav tako zanimi-
ve. Aktivnosti na teh nivojih so lahko bolj učinkovite in imajo večji uči-
nek v praksi, saj so bližje starejšim, kot tudi kontekstu prakse strokov-
njakov, prostovoljcev in družinskih skrbnikov. V primerih, kjer je vlada o 
teh vprašanjih decentralizirano organizirana, so ti nivoji nepogrešljivi.

Nenazadnje je pomembno opozoriti, da je vsak nivo pomemben. Vsak 
ima svoje odgovornosti in zadolžitve, ki delujejo povezano. Države, kjer 
aktivnosti obstajajo samo na lokalnem nivoju (kot v Italiji) ali kjer sploh 
ni dobrih praks (kot na Poljskem), so soočene z znatnim izzivom. 

Vrste preprečevanja nasilja
Ločimo tri vrste zaščite, vsaka se osredotoča na specifično ciljno skupino: 
1. Primarna zaščita vključuje akcije, usmerjene v preprečevanje 

nasilja nad starejšimi. Ciljno skupino sestavljajo starejši, ki niso 
podvrženi nasilju, a so lahko žrtve v prihodnosti.

2. Sekundarno preprečevanje vključuje dejanja, ki so usmerjena 
v identificiranje in zaznavanje nasilja nad starejšimi v zgodnjih 
fazah, preden postane zaznano. Glavni cilj je ustaviti nasilje in 
preprečiti njegovo poslabšanje. Ciljno skupino sestavljajo starej-
ši, ki izkušajo zgodnje faze nasilne situacije. 
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SAVER – Podporna usluga za  
starejše žrtve nasilja in  
kriminalne prekrške (Italija)

Projekt omogoča podporo žrtvam nasilja nad sta-
rejšimi in storilcem ter zmanjšuje učinek nasilja: 
•	 z različnimi podpornimi aktivnostmi (obiski na 

domu, svetovalna telefonska linija),
•	 z zdravstveno in psihološko pomočjo pomagati 

žrtvam nasilja pri premagovanju travmatičnih in 

stresnih dogodkov,
•	 z aktivnostmi, ki omogočajo udeležbo starejših v rekrea-

cijskih in družabnih aktivnostih,
•	 z nudenjem pravne pomoči,
•	 s podporo in iskanjem rešitev za preprečevanje nasilja v 

prihodnosti,
•	 s tehnično podporo (starejši prostovoljci) in popravljanjem 

materialne škode.

Izvaja Občina Rim.

3. Terciarno preprečevanje vključuje programe, ki so usmerjeni 
v izboljšanje življenja žrtev nasilja nad starejšimi z zmanjševa-
njem resnosti zlorabe in omogočanje orodij, ki preprečujejo, da 
postanejo ponovne žrtve nasilja v prihodnosti. Ciljno skupino 
sestavljajo starejši, ki so žrtve nasilja.

Večina dobrih praks je vključenih v primarno preprečevanje (26 praks 
v 8 državah) in sekundarno preprečevanje (28 praks v 7 državah). 
To so najpomembnejši nivoji v preprečevanju nasilja nad starejšimi, 
medtem ko terciarno preprečevanje zadeva nasilje, ki se je že zgodilo. 
Ta raven preprečevanja je očitno prav tako zelo potrebna, ker zadeva 
nasilje v naraščajočih konkretnih in urgentnih situacijah. Zanimivo je 
opomniti, da večina dobrih praks vključuje vse tri ravni preprečevanja.

3.4. Zaključek

Zbrane dobre prakse v projektu EuROPEAN lahko služijo za nav-
dih oblikovalcem politik, interesnim skupinam, strokovnjakom in 
vsem drugim, ki se poklicno ukvarjajo s tem področjem. Vsi ti dele-
žniki lahko tudi dodajo nove primere dobrih praks obstoječi sple-
tni podatkovni bazi. Potrebno je tudi spremljanje dobrih praks in 
preverjanje njihove učinkovitosti, a študij o tem še ni. Evalvacija bi 
lahko pokazala, če je potrebno katere od zdaj navedenih primerov 
zbrisati iz podatkovne baze. 

Kako preprečevati nasilje nad starejšimi



20 Dobre prakse EuROPEAN po abecednem redu

Primeri dobrih praks v projektu EuROPEAN, razvrščeni po abecednem redu.  

Naslov Država Več informacij

1
Akcijski načrt in protokol za zakonodajno presojo notarskih storitev  - 
Nizozemska notarska zbornica (2006)

Nizozemska www.notaris.nl 

2 Akcijski načrt mesta Rotterdam v bolju proti nasilju nad starejšimi (2008) Nizozemska
www.ggd.rotterdam.nl  +  
www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl 

3 Brezplačna telefonska linija (info točka) za starejše v primerih nasilja Slovenija www.gov.si 

4
Delavnice in usposabljanja o implementaciji aktivnosti za preprečevanja 
nasilja nad starejšimi v pokrajinah Slovaške

Slovaška www.forumseniorov.sk

5 Dnevni centri za starejše Grčija www.kapiap.gr 

6 Družinsko nasilje: seminarji za negovalce na domovih Češka republika www.csspraha.cz 

7 Informativna brošura “Prepoznavanje nasilja; vprašanja in odgovori” Avstrija www.broschuerenservice.bmask.gv.at 

8 Intenzivna nadomestna oskrba – MOVISIE & Mezzo (2009) Nizozemska www.movisie.nl 

9 Kampanja osveščanja “Odpri oči” Irska www.hse.ie      

10 Medgeneracijski program za kakovostno staranje Slovenija www.inst-antonatrstenjaka.si/eng 

11
Medkulturni vidiki nasilja nad starejšimi v mestu Amsterdam  
(raziskava Verwey Jonker Institute, 2010)

Nizozemska www.verwey-jonker.nl 

12 Nacionalna kampanja “Konec nasilju nad starejšimi” Nizozemska www.movisie.nl 

13
Nacionalna SOS linija za pomoč 10-65 (za starejše) + Silver Alert Hellas  
(za pogrešane starejše osebe)

Grčija
www.silveralert.gr + www.
lifelinehellas.gr 

14
Nacionalni dokument “Zaščita naše prihodnosti” in pregled priporočil tega 
dokumenta (2009) 

Irska www.dohc.ie 

15 Nacionalni posveti o diskriminaciji, nasilju in kršenju pravic Slovaška www.forumseniorov.sk 

16
Nacionalni standardi za institucionalno varstvo starejših na Irskem  in 
neodvisna inšpekcija domov za starejše 

Irska www.hiqa.ie/standards 

17 Patto per Asti sicura, lokalni dogovor za varnost v provinci Asti Italija www.interno.it  

18 Platforma za boj proti nasilju v družini Avstrija www.platformgegendiegewalt.at 
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19
Po meri narejen program za negovalce oseb z vedenjskimi motnjami 
(dialoški model)

Nizozemska www.trimbos.nl

20 Pomoč starejšim,  Torino – Servizio Aiuto Anziani Italija www.comune.torino.it  

21 Programi “Pomoč doma” Grčija www.cityofathens.gr  

22 Projekt o kakovosti nege in kakovosti življenja negovalcev starejših Češka republika www.uss.upol.cz 

23 Protokol pokrajine Noord Holland proti nasilju nad starejšimi  (2009) Nizozemska www.protocolouderenmishandeling.nl 

24 Raziskava o nasilju nad starejšimi Irska www.ncpop.ie 

25 Rdeči gumb, nadzor na daljavo Grčija www.lifelinehellas.gr  

26 Regionalni koordinatorji za preprečevanje nasilja nad starejšimi Slovenija www.gov.si

27
Reševanje problema nasilja nad starejšimi na lokalni ravni in v 
prostovoljnem sektorju, npr. akcije organizacije Age Action

Irska www.ageaction.ie

28
Saver (pomoč za starejše žrtve nasilja in kriminalnih dejanj), mestna 
oblast Rim

Italija www.auser.it 

29 Senior leta – izbor in podelitev nagrade starejšim Slovaška www.forumseniorov.sk 

30 Senior Line – brezplačno telefonsko svetovanje in pomoč po vsej državi Slovaška www.forumseniorov.sk 

31 Seniorska akademija Češka republika www.mppraha.cz 

32 Socialnovarstveni program “Starejši za starejše” Slovenija www.zdus-zveza.si

33 Standardi kakovosti socialne oskrbe Češka republika www.mpsv.cz 

34 Starejši za zaščito starejših Irska www.hse.ie 

35 Teden akcije “Uprimo se staromrzništvu” (vsako leto) Irska www.equality.ie 

36
Usposabljanje izobraževalcev za področje nasilja nad starejšimi  
(ustanova Zet, regija Noord-Brabant)

Nizozemska www.zet-brabant.nl

37
Usposabljanje za področje nasilja nad starejšimi  
(ustanova Zet, regija Noord-Brabant)

Nizozemska www.zet-brabant.nl 

38 Usposabljanje za zaposlene v zdravstvenih in socialnih storitvah za starejše Irska www.hse.ie/eng 

39 Zagovorništvo v ustanovah za dolgotrajno oskrbo starejših Irska
www.hse.ie/eng  +  
www.myhomeformhome.ie 

40 Zdravstvene in socialne storitve za starejše na Irskem Irska www.hse.ie/eng 

Kako preprečevati nasilje nad starejšimi
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4.

Priporočila 

4.1.   Nacionalna raven: prekiniti nasilje  
in odpraviti predsodke

K nacionalnem programu
Da bi preprečili nasilje nad starejšimi učinkovito in na strukturnem 
nivoju, mora vsaka nacionalna vlada najprej prepoznati problem. Kar 
vključuje naslednje:
•	 priznanje obstoječega nasilja nad starejšimi,
•	 prepoznavanje, da je nasilje nad starejšimi kršitev človekovih pravic,
•	 priznavanje vloge države v naslavljanju nasilja nad starejšimi, tudi 

če se dogaja v privatni sferi,
•	 prepoznavanje potrebe po pravnem okviru za učinkovito prepreče-

vanje nasilja nad starejšimi.
Prepoznavanje je osnovni pogoj za boj proti nasilju nad starejšimi. 
Vsem mora biti jasno, da je nasilje nad starejšimi nesprejemljivo na 
kakršnem koli nivoju in v kakršnem koli okolju.

Drugo, vsaka nacionalna vlada bi morala razvijati in implementirati 
program ali akcijski plan, da bi zagotovili učinkovit in razumljiv pri-
stop. Ker je nasilje nad starejšimi kompleksen, večplasten problem, 
potrebujemo integralni pristop, kjer je vključenih več različnih vladnih 
in nevladnih strank.
Nasilje nad starejšimi je družbeni problem, ki vključuje številne 
dimenzije, vključno s človekovimi pravicami, nasiljem v družini, kri-
minalnim in civilnim zakonom, zdravstveno oskrbo, delovnimi pogoji, 
poklicnim izobraževanjem in vseživljenjskim učenjem, organiziranjem 
skupnosti in javnega prostora, pravosodnim sistemom in bančni-
štvom. Zaželjen je medsektorski pristop. 
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čevanje nasilja. Uporabljeni pristop bo vplival na kulturne, ekonom-
ske in socialne poglede, demografski razvoj in zgodovinski odgovor 
na politiko tega vprašanja. 

Široka razprava o nacionalni definiciji nasilja nad starejšimi je lahko 
preliminari korak, čeprav je težko doseči konsenz na tem področju 
(glej poglavje 2.1). Razprava sama je lahko sredstvo za dvigovanje 
ozaveščenosti. 
Naslednji korak lahko vključuje analizo trenutne nacionalne politike, 
kot so projektni partnerji. Naslednja shema faktorjev, ki bi jih lahko 
upoštevali, bi lahko olajšala analizo, saj so vsi ti faktorji vključeni v 
proces razvijanja politik.

Shematična predstavitve faktorjev v procesu politik

Zakonodaja in uredbe Interesne skupine

•	 kazensko pravo
•	 civilno pravo
•	 kakovostna oskrba

•	 vlada (nacionalna  
in lokalna)

•	 nevladne organizacije
•	 strokovno okolje in okolje 

prostovoljcev
•	 okolje domske oskrbe in 

družinsko okolje

Proces sporazumov Podporni pogoji

•	 direkcija in koordinacija
•	 odgovornosti in zadolžitve
•	 razumljiva veriga in  

mreža (medagencijsko 
sodelovanje)

•	 dogovori

•	 standard
•	 kode
•	 proračun
•	 spretnosti
•	 organizacija
•	 informacije

Analiza mora tudi jasno vključiti akterje, ki bodo najpomembnejši 
za politike in njihovo izvajanje. Ti se lahko razlikujejo od države do 
države in ni nujno, da vedno vključujejo nacionalne vlade. Zato je 
pomembno dodeliti primerno smer in koordinacijo na obeh nivojih in 
zahtevati obvezo glede na to dodelitev. 
Tretji korak vključuje upoštevanje nivoja na katerem naj bi se obra- 
vnaval vsak faktor dolgoročno (ambicija) in način, kako doseči ta cilj 
(načrt). Uporaba dobre prakse v tem koraku je zelo korsitna. Ta posto-
pek bo ustvaril nacionalni vmesni program ali akcijski načrt z uresni-
čljivimi cilji. Parlamentarno odobravanje z jasno politično odgovor-
nostjo, pravno osnovo in specifičnimi finančnimi viri/proračunom bo 
pomembno za predanost in praktičnost. 

Vsaki državi se priporoča, da upošteva in uporablja vse mogoče 
priložnosti. 
Nacionalno vključevanje zajema dodajanje nasilja nad starejšimi k 
obstoječemu močnemu nacionalnemu gibanju o človekovih pravi-
cah, nasilju nad starejšimi ali enakopravnosti oskrbe. Nenazadnje 
je pomembno, da zagotovimo, da takšno vključevanje omogoči, da 
vprašanje postane bolj eksplicitno in manj nevidno. Nasilje nad sta-
rejšimi ima svoje specifične karakteristike in interesne skupine, ter 
zahteva specifična znanja, pristope in dogovore. 
Druge priložnosti vključujejo lokalne iniciative v skupnostih in obči-
nah. Podpiranje dobrih iniciativ na teh nivojih lahko stimulira kombi-
nacijo pristopov od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol.

Koristen model4 za razvijanje celovitega programa vključuje nasled- 
nje elemente:
1. uvrščanje nasilja nad starejšimi v politično agendo in obravnava 

vprašanja na nacionalnem nivoju,
2. obveščanje splošne javnosti,
3. omogočanje preprečevanja za rizične skupine,
4. zaznavanje nasilja nad starejšimi,
5. intervencija,

4 Po vzoru na nizozemski model naslavljanja družinskega nasilja na lokalnem nivoju.

Kako preprečevati nasilje nad starejšimi



24 6. asistenca v primerih nasilja nad starejšimi,
7. spremljanje oskrbe in preprečevanje ponovnega nasilja.
Spodnja priporočila so bila naročena z upoštevanjem teh elemen-
tov. Vsak element je pomemben. Na primer, začeti z javno kampanjo 
predpostavlja simultano kreacijo infrastrukture za preprečevanje. Če 
ne, se žrtve (in storilci), ki jih naslavlja kampanja, ne bodo imeli kam 
obrniti po pomoč. 

Oblikovanje nacionalne politike za preprečevanje nasilja nad starej-
šimi zahteva celovit pristop, ki bi vključil vseh sedem zgoraj navede-
nih elementov. Vsaka država lahko določi svoje prioritete glede na te 
elemente, in vsaka lahko določi razsežnosti, v katere bodo vlagali in 
v katerem obdobju. Proces se lahko prične z majhnim vložkom, ki je 
obravnava enega tipa nasilja nad starejšimi ali enega okolja, izdelava 
vmesnega načrta, uresničevanje/implementacija le-tega, evalvacija 
in razširjanje boja proti nasilju nad starejšimi v širši program. To bi 
zagotovilo neprestano rast nacionalne politike.

Priporočila v obliki seznama
Priporočila so predstavljena pod sedmimi poglavji, ki 
vključujejo različne korake, ki bi jih države lahko 
uporabile pri razvoju in implementaciji nacional-
ne politike. Ta seznam lahko služi kot zemljevid 
nacionalnih politik. Čeprav je seznam izpo-
polnjen, kot je le možno, nacionalni programi 
potrebujejo izbiro, v časovnem smislu. 

1. Uvrstite nasilje nad starejšimi na politično 
agendo in obravnavajte vprašanje na nacio-
nalnem nivoju z/s:
•	 pričetkom razprave in uvrščanjem nasilja nad 

starejšimi visoko na nacionalni politični agendi,
•	 oblikovanje pozitivne vizije o staranju in pozitivni moči 

starejših v družbi,
•	 zbiranjem znanja o teorijah o nasilju nad starejšimi, dejavni-

kih tveganja in zaščite,
•	 evalvacijo pravnega okvira in obravnavo zakonskih lukenj,

•	 dostopnostjo sredstev za preprečevanje nasilja nad starejšimi,
•	 posvečanjem pozornosti posebnim skupinam starejših ljudi 

(npr. starejši v nizkih socialno-ekonomkih razredih, etnične 
manjšine in/ali katera koli druga bistvena skupina),

•	 zagotavljanjem udeležbe starejših ljudi z njihovim vključeva-
njem (ali njihovih predstavnikov) v akcije,

•	 dodelitvijo odgovornosti in zadolžitve interesnih skupin in 
ustvarjanjem zavezujočih dogovorov med njimi in na različnih 
nivojih (nacionalni, regionalni, lokalni),

•	 dogovorom o metodah in procesih poročanja in zaznavanja 
nasilja nad starejšimi. 

2. Obvestite splošno javnost o:
•	 ustanavljanju javno-ozaveščene kampanje, vključno s sporo-

čili, kot so »Nasilje nad starejšimi ni sprejemljivo« in »Javna 
oskrba za druge«,

•	 obveščanje splošne javnosti o pomembnih obstoječih zako-
nih in predpisih,

•	 zagotavljanje udeležbe starejših z njihovim 
vključevanjem (oziroma vključevanjem njihovih 

predstavnikov),
•	 ustanavljanje koordiniranega pristopa 

med akterji (vlado, nevladnimi organizaci-
jami, strokovnjaki, zagovorniki, finančne 
institucije) na različnih nivojih (nacionalni, 
regionalni in lokalni),
•	 zagotavljanje dostopnosti strokov-
njakov glede zgodnjega zaznavanja ter 

zagotavljanje primerne reference podpornim 
organizacijam.

3. Zagotavljanje preprečevanja rizičnim skupinam:
•	povečanje neodvisnosti in udeležbe starejših,

•	 razvijanje metod za odpravljanje družbene izolacije,
•	 ustanavljanje ciljne kampanje za prekinitev tišine in odpravo 

predsodkov,
•	 širjenje informacij o bistvenih zakonih: narediti opazno vse-

“Ta seznam 
lahko služi kot 

zemljevid nacio-
nalni politiki”



25bino specifičnih členov, ki se osredotočajo na preprečevanje 
nasilja nad starejšimi,

•	 razvijanje pomembnih orodij, standardov in protokolov, ki 
zadevajo kakovostno oskrbo in prepoznavanje nasilja nad 
starejšimi,

•	 razvijanje specifičnih modulov o preprečevanju nasilja nad 
starejšimi za učne načrte poklicnega izobraževanja in usposa-
bljanja za delovno silo,

•	 dviganje statusa poklica negovalca z zahtevanjem prepoznav-
nega minimuma nivoja spretnosti, vedenja in etike,

•	 priskrbeti primerno podporo za prostovoljce in družinske 
negovalce.

4. Zaznavanje nasilja nad starejšimi:
•	 izboljšanje veščin strokovnjakov v zgodnjem zaznavanju in 

preprečevanju znakov nasilja nad starejšimi (rdeče zastave),
•	 primerno obveščanje strokovnjakov o obsoječih orodjih, stan-

dardih, protokolih glede kakovosti oskrbe in kaj storiti, če se 
ne izvajajo,

•	 primerno obveščanje strokovnjakov o procedurah in standar-
dih za pravočasno prepoznavanje nasilja nad starejšimi in 
njegovo obravnavo v obeh institucijah in družini,

•	 uporaba ključnih posameznikov znotraj ciljnih skupin za  
zaupne intervjuje, 

•	 zagotavljanje primerne infrastrukture za omogočanje poroča-
nja in zaznavanja nasilja nad starejšimi,

•	 zagotavljanje primerne infrastrukture za informiranje in pod-
poro prostovoljcem in družinskim negovalcem.

5. Posredovanje z/s: 
•	 zagotavljanjem primernega orodja za analizo in ocenjevanjem 

za lažje odločanje o posredovanju,
•	 zagotavljanjem primernega pravnega okvira, ki omogoča 

posredovanje (vključno z družinsko nastanitvijo),
•	 zagotavljanjem enostavnega dostopa do infrastruktur v prime-

rih nasilja nad starejšimi,
•	 zagotavljanjem dostopnosti primernih orodij, standardov in 

protokolov za preprečevanje,
•	 povečanjem spretnosti vpletenih strokovnjakov v posredovanje,
•	 povečanjem sodelovanja in koordinacije med strankami, vklju-

čenimi v posredovanje.

6. Pomoč v primerih nasilja nad starejšimi:
•	 zagotavljanje primerne zaščite za žrtve in prijavitelje,
•	 zagotavljanje podpore družinskim negovalcem,
•	 zagotavljanje primernega pregona, kazni in/ali podpore storilcem,
•	 zagotavljanje celovite verige med organizacijami pomoči,
•	 zagotavljanje metode poročanja in prijav primerov nasilja.

7. Zagotavljanje nadaljnje nege in preprečevanje ponovitve:
•	 izvajanje primernega nadzora na individualnem in struktur-

nem nivoju,
•	 izboljšano spremljanje spretnosti veščin strokovnjakov,

25
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26 •	 izboljšanje in spremljanje skladnosti, pregled postopkov in 
standardov,

•	 zagotavljanje strukturne zaščite žrtev in tistih, ki so nasilje prijavili,
•	 zagotavljanje strukturne podpore prostovoljcem in družinskim 

skrbnikom,

4.2. Potrebna evropska raven

K minimalni politični ravni v evropski regiji
Iz projekta EuROPEAN je razvidno, da nekatere nacionalne vlade še 
niso priznale nasilja nad starejšimi kot politično vprašanje. 

Država lahko odloči, ali začne program ali akcijski načrt s 
poudarkom na družinskih negovalcih v družinskem okolju. 
Ta država lahko sprejme potrebne ukrepe za boj 
proti nasilju nad starejšimi v tem okolju, s 
pričetkom analize trenutnega stanja glede 
na vprašanja o štirih dejavnikih v shemi: 
1) Katera zakonodaja, predpisi in ured-
be so pomembni? 2) Katere interesne 
skupine bi bilo treba vključiti in katere 
ciljne skupine je potrebno obravnava-
ti? 3) Katere procese sporazumov bi 
bilo potrebno razviti? 4) Kateri podpor-
ni pogoji se morajo uresničiti?

Država bi lahko dodatno izbrala eno ali več 
priporočil med sedmimi navedenimi elementi. 
Na primer, program bi lahko bil sestavljen iz naslednjih 

komponent: zbiranje znanja o teorijah in dejavnikih 
tveganja v zvezi z nasiljem nad starejšimi v tem okviru 

(priporočilo 1); oblikovanje kampanje ozavešča-
nja, značilne za družinske skrbnike (pripo-

ročilo 2); zagotavljanje zadostne podpore 
družinskim negovalcem (priporočilo 3) 

in zagotavljanje ustrezne infrastruk-
ture (priporočilo 4) za to podporo (npr. 
premor, odlog, glej dobro prakso 12), 
povečanje sposobnosti družinskih 
negovalcev za prepoznavanje dejav-
nikov tveganja za zlorabe v njihovem 

okolju in usposabljanje, kaj storiti za 
preprečevanje zlorab (priporočilo 4) ter 

zagotavljanje razpoložljivosti strokov-
njakov ali drugih, ki naj ostanejo v stiku z 

(in spremljajo) družino (priporočilo 7).

•	 zagotavljanje strukturne podpore storilcem,
•	 zagotavljanje sprememb v družinskem ali negovalnem okolju, 

da bi se odpravila nevarnost,
•	 zagotavljanje neodvisnega nadzora znotraj institucij.

Politika za  
družinske  
negovalce,  

primer uporabe 
seznama

Primer uporabe seznama

Ko priznanja ni, se ogromna škoda ali stiska, kršenje državljanskih in 
človekovih pravic, pomanjkanja zaščite in kazni nadaljuje. Potrebne 
so nacionalne vladne intervencije, da bi ustavili zlorabo ranljivih sta-
rejših. Priznanje problema je osnovni pogoj za vsako državo članico, 
kot je navedeno v razdelku 4.1 tega poročila.



27Kot je primer pri nacionalnem nivoju, kjer je potreben integralen, poli-
tičen in programski pristop, je ta prav tako potreben na evropskem 
nivoju. Delitev vprašanja na različne komponente na političnem nivo-
ju izloča možnost doseganja potrebnega sosledja v praksi. Iz tega 
razloga bo potrebno vključiti Generalni direktorat za delo, družino in 
socialne zadeve kot tudi Generalni direktorat za pravosodje in Gene-
ralni direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov. 

Zaključujemo, da je nasilje nad starejšimi večplasten problem. Kot 
dodatek vidikom »mehke pristojnosti« ta fenomen vključuje pogle-
de »trdih pristojnosti«, tj. delovne pogoje profesionalnih skrbnikov, 
čezmejnih zaposlenih, potrošniške kredite in bančništvo, policijo in 
pravosodni sistem, kot tudi medicinsko oskrbo. 
O teh zadnjih vidikih lahko EU doseže več tako kratkoročno kot tudi 
dolgoročno, če le obstaja politična volja za to. 

Priporočila Evropski Uniji
1.  Evropska unija bi morala stimulirati prepoznavanje nasilja nad 

starejšimi kot politično vprašanje v vsaki državi članici Evropske 
unije kot minimalna raven. Naslednji elementi bodo lahko koristni:
•	 evropska politična izjava o vlogi države v boju proti nasilju 

nad starejšimi, četudi je nasilje znotraj privatne sfere;
•	 pozitivna vizija o staranju in moči/pravicah starejših v družbi,
•	 razširjanje definicije o nasilju nad starejšimi po Svetovni  

zdravstveni organizaciji.

2.  Evropska unija bi morala promovirati sestavne nacionalne politi-
ke in programe o preprečevanju in boju proti nasilju nad starejši-
mi v vsaki državi članici Unije, vključno s promocijo seznama, ki 
ga predlaga EuROEPAN v tem poročilu (poglavje 4.1).

3.  Na evropskem nivoju bi morala Evropska unija obravnavati pro-
blem nasilja nad starejšimi kot nedeljen politični problem, ki ima 
rezultat v sestavnem in celovitem pristopu na temo nasilja nad 
starejšimi. Specifične aktivnosti bi morale biti razširjene,7 kot v 
naslednjih primerih:

Do sedaj ta najnižja raven ni bil dosežena v celotni evropski regiji, kljub 
Listini o temeljnih pravicah, ki je vključena v Lizbonski pogodbi (decem-
ber 2007)5 in resoluciji Združenih narodov o staranju (december 2010).

Pozivamo Evropsko unijo (EU) in Svet Evrope, da sprejme ukrepe za 
uresničitev tega temeljnega pogoja za vse države v evropski regiji, da 
bi ustavila zlorabe starejših.

K sestavi nacionalne politike v vsaki  
državi članici Evropske unije
Projekt EuROPEAN prav tako kaže, da nekatere države še nimajo naci-
onalne politike ali programa za doseganje naslednje faze boja proti 
sistematični zlorabi starejših. 

Svetujemo EU, da prepozna, da nima vsaka država sestavljene naci-
onalne politike ali programa za doseganje naslednje faze boja proti 
nasilju nad starejšimi. Tovrstno javno priznanje bi bilo zelo koristno 
za nevladne organizacije v državah, ki prav tako zagovarjajo integralni 
državni vladni pristop. Pogodba o delovanju Evropske unije Evropski 
uniji ne daje pristojnosti, da bi razvijala zakonodajo na področju nasilja 
nad starejšimi. Zdravstvena oskrba in zaščita osnovnih pravic odvis- 
nih starejših ostaja v pristojnosti posameznih držav članic.6 Obstaja 
pa določena pozornost na nasilje nad starejšimi na evropskem nivoju, 
čeprav v okviru Odprtega modela koordinacije (OMC) o socialni varno-
sti in socialni vključenosti, ki promovira koordinacijo nacionalnih politik 
za dolgotrajno oskrbo. Sprejeti so bili skupni cilji znotraj okvira, ki vklju-
čujejo dostop, kakovost in finančno vzdržnost. 
 
Izboljšave v kakovosti dolgotrajne oskrbe bodo očitno zelo koristne v 
preprečevanju nasilja nad starejšimi in zanemarjanja starejših. Le-te niso 
zadostne, čeprav je dejstvo, da so nekateri starejši zlorabljeni, medtem 
ko niso v dolgotrajni oskrbi, bodisi institucionalno bodisi v skupnosti.

Evropska raven aktivnosti je prav tako v teku na področju družinske-
ga nasilja. Poleg k ženskam in otrokom se pozornost usmerja k starej-
šim kot potencialnim žrtvam. V tem primeru je prav tako pomembno 
izpostaviti, da je nasilje nad starejšimi širše kot družinsko nasilje.

5 Člen 1, 3, 4 in 25.
6 Pogodba o delovanju Evropske unije. Kako preprečevati nasilje nad starejšimi



28 •	 organizirati konference z interesnimi skupinami,8 
•	 prilagoditev in koordinacija med vključenimi ministrstvi,
•	 objaviti poseben delovni dokument o službah ali sporočilo 

javnosti,9 
•	 uvrstiti vprašanja nasilja v kontekst Evropskega leta aktivnega 

staranja 2012,
•	 spodbuditi specifične evropske raziskave,
•	 uporabiti proračun programov (npr. PROGRESS in DAPHNE III),
•	 nadaljevati vzajemno učenje z izmenjavo dobrih praks (upora-

ba in razširitev obstoječe spletne podatkovne baze EuROPE-
AN) in prek izmenjave programov vključiti obiske držav, ki že 
imajo nacionalne programe o nasilju nad starejšimi,

•	 nadaljevati evropske projekte, vključno z dodatkom pomanjklji-
vih vprašanj (npr. nasilje nad starejšimi in etnične manjšine),

•	 izvajanje nadzora, morda s pomočjo opazovanja.

4. Raziskati je treba možnost usklajene zakonodaje o nekaterih 
vidikih nasilja nad starejšimi, nad katerimi ima EU nesporne pri-
stojnosti, kot so na primer finančna zloraba starejših na področju 
zaščite potrošnikov. 

Priporočila Svetu Evrope
Svet Evrope je, kot skupnost vrednot, še en zelo pomemben dejavnik. 
Deluje v Strasbourgu in zajema regije zgornjih meja EU. Svet Evrope 
mora poudariti zlorabo starejših kot dejanje, ki krši človekove pravice.
Prosimo Svet, da razišče svojo potencialno vlogo v končanju proble-
ma nasilja nad starejšimi.
Eden od možnih ukrepov lahko vključuje Konvencijo o preprečevanju 
in boju proti nasilju nad starejšimi, podobno Konvenciji o preprečeva-
nju in boju proti nasilju nad ženskami in družinskemu nasilju (Istan-
bul, 11. 5. 2011).

unije, ki naj bi se uporabil za vplivanje na vsebino zakonodaje, ki zadeva starejše v 
državah članicah EU.

8 Predvideno za konec 2008.
9 Kot v diskusijskem dokumentu (marec 2008): Kaj lahko stori Evropska unija za zaščito 

dostojanstva v starosti in za preprečevanje nasilja nad starejšimi?

7 Kot dopolnitev drugim EU iniciativam, npr. Direktiva o dopustu negovalcev, delovni 
dokument - Evropski prostovoljni okvir o kakovosti socialnih uslug in dolgotrajnem 
osebju. Prav tako se naslanjamo na evropsko poglavje za pravice in dolžnosti starej-
ših, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo in pomoč, junij 2010 (rezultat projekta EUSTA-
CEA - www.age-platform.eu/en/daphne). To je referenčni dokument znotraj Evropske 
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Ta evropski referenčni okvir za preprečevanje nasilja in zanemarjanja starejših 
smo razvili v okviru projekta EuROPEAN (2009–2011), s podporo Evropske unije, 
Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, kot  
pilotni projekt za preprečevanje nasilja nad starejšimi.

Nacionalni partnerji:

Ta projekt podpira Evropska komisija. To poročilo odraža le mnenja avtorjev; 
komisija ni odgovorna za nadaljnjo rabo informacij iz tega poročila.

Avstrija  
(EURAG Avstrija)

Češka  
(Život 90)

Grčija  
(KMOP)

Irska 
(Age Action Ireland)

Italija 
(Anziani e Non Solo)

Poljska 
(Fundacja JA KOBIETA)

Slovaška (Fórum pre pomoc 
staršim – nàrodnà siet)

Slovenija 
(ZDUS)

Nizozemska 
(ANBO)

Nizozemska 
(MOVISIE)


