
 

Nadużycia wobec osób starszych i 
reforma prawna   

Społeczeństwo Australii szybko się starzeje, co może prowadzić do wzrostu liczby nadużyć w 

stosunku do osób starszych. W jaki sposób australijskie prawo radzi sobie z problemem 

nadużyć wobec osób starszych i jak możemy lepiej chronić starszych Australijczyków? Te 

pytania stawia sobie Australijska Komisja ds. Reformy Prawnej (Australian Law Reform 

Commission - ALRC). 

Nadużycia wobec starszych mogą mieć charakter fizyczny, seksualny, psychologiczny lub 

finansowy.  Raport z 2016 roku przygotowany przez Australijski Instytut Nauki o Rodzinie 

(Australian Institute of Family Studies) stwierdza, że nadużycia mają najczęściej charakter 

finansowy i dopuszczają się ich członkowie rodziny, na przykład dorosłe dzieci 

wykorzystujące starszych rodziców, by uzyskać dostęp do ich domu i oszczędności w celu 

czerpania z nich korzyści dla siebie.  Najczęściej ofiarą nadużyć finansowych padają starsze 

kobiety, które są także najbardziej narażone na przemoc w rodzinie.  

Ludzie starsi pochodzący ze środowisk nieposługujących się językiem angielskim mogą być 

bardziej podatni na nadużycia ze względu na brak biegłej znajomości angielskiego, a zatem 

ograniczony dostęp do informacji i usług. Sytuacja niedawno przybyłych imigrantów może 

być jeszcze trudniejsza z powodu utraty nieformalnego wsparcia bliskich i znajomych. 

Również czynniki kulturowe mogą mieć wpływ na sposób, w jaki postrzegana jest i 

traktowana przemoc wobec osób starszych w różnych społecznościach.   

Analizując sposób, w jaki rozwiązania prawne w Australii mogą lepiej chronić starszych 

obywateli, ALRC przygląda się przepisom z sektora finansów, składek emerytalnych, 

ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi – prowadzimy 

konsultacje na terenie całej Australii z organizacjami i osobami pracującymi w tych 

sektorach.   

 

ALRC bardzo chce poznać zdanie Twojej społeczności na temat nadużyć wobec osób 

starszych. Jeśli doświadczyłeś/-aś lub byłeś/-aś świadkiem nadużyć wobec osób starszych, 

prześlij nam informację o tym drogą mailową na adres elder_abuse@alrc.gov.au lub 

zadzwoń na numer (02) 8238 6300. 

 

15 czerwca 2016 r. ALRC publikuje „Opracowanie dotyczące nadużyć wobec osób starszych” 

(Elder Abuse Issues Paper), które można bezpłatnie przeczytać lub pobrać pod adresem 

www.alrc.gov.au/publications/elder-abuse  
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