
Η Κακοποίηση Ηλικιωμένων και Μεταρρύθμιση Νομοθεσίας 

Η Αυστραλία έχει μια ραγδαία γήρανση πληθυσμού και, με αυτό, αυξάνονται ενδεχομένως 

τα ποσοστά της κακοποίησης ηλικιωμένων. Πώς ανταποκρίνονται οι νόμοι της  Αυστραλίας 

στην κακοποίηση των ηλικιωμένων, και πώς μπορούν να προστατευθούν καλύτερα οι 

ηλικιωμένοι Αυστραλοί; Αυτό είναι ένα ερώτημα που εξετάζεται επί του παρόντος από την 

Επιτροπή Μεταρρύθμισης της Αυστραλίας Νομοθεσίας (Australian Law Reform Commission 

- ALRC). 

Η κακοποίηση ηλικιωμένων μπορεί να είναι σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή 

οικονομική. Μια έκθεση του 2016 από το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Οικογενειακών Μελετών 

(Australian Institute of Family Studies) δείχνει ότι η πιο κοινή μορφή κακοποίησης είναι η 

οικονομική και διαπράττεται από μέλη της οικογένειας, για παράδειγμα, όπου τα ενήλικα 

παιδιά επωφελούνται από τους ηλικιωμένους γονείς τους για να έχουν πρόσβαση στο σπίτι 

τους ή τις αποταμιεύσεις τους για δική τους χρήση και όφελος . Οι γυναίκες μεγαλύτερης 

ηλικίας είναι τα πιο κοινά θύματα οικονομικής εκμετάλλευσης και είναι επίσης το πιο 

επιρρεπή σε οικογενειακή βία. 

Ηλικιωμένοι από μη-αγγλόφωνο περιβάλλον μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι στην 

κακοποίηση ηλικιωμένων ως αποτέλεσμα του να μη μιλούν άπταιστα αγγλικά ή δεν είναι 

σε θέση να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ή υπηρεσίες. Για μετανάστες που έχουν 

αφιχθεί πρόσφατα αυτό μπορεί να επιδεινωθεί από την απώλεια των άτυπων δικτύων 

υποστήριξης. Μπορεί επίσης να υπάρχουν πολιτιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον 

τρόπο με τον οποίο η κακοποίησης των ηλικιωμένων γίνεται αντιληπτή και αντιμετωπίζεται 

σε διαφορετικές κοινότητες. 

Για να εξετάσει πώς οι νόμοι της Κοινοπολιτείας μπορεί να προστατεύσουν καλύτερα τους 

ηλικιωμένους Αυστραλούς, η ALRC εξετάζει τη νομοθεσία στους τομείς των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συνταξιοδότησης, την κοινωνική ασφάλιση, φροντίδα 

ηλικιωμένων και την υγεία – πραγματοποιώντας διαβουλεύσεις γύρω στην Αυστραλία με 

οργανώσεις και άτομα που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς. 

 

Η ALRC είναι ιδιαίτερα πρόθυμη να ακούσει απόψεις από την κοινότητά σας σχετικά με την 

κακοποίηση ηλικιωμένων. Εάν έχετε βιώσει ή υπήρξατε μάρτυρες σε κακοποίηση 

ηλικιωμένων, μπορείτε να στείλετε την ιστορία σας με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) 

στο elder_abuse@alrc.gov.au ήτηλεφωνήστε στο (02) 8238 6300. 

 

Η ALRC θα δημοσιεύσει το  Έγγραφο για τα Θέματα της Κακοποίηση Ηλικιωμένων (Elder 

Abuse Issues Paper), στις 15 Ιουνίου το 2016, μπορείτε να το δείτε δωρεάν να ή να το 

κατεβάσετε από το- www.alrc.gov.au/publications/elder-abuse  
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