Порушення прав літніх людей та
реформа законодавства
Населення Австралії швидко старіє, і це потенційно може призвести до зростання
частоти випадків порушень прав літніх людей. Як австралійські закони реагують на
порушення прав літніх австралійців та як вони можуть краще захистити їх? Це питання
наразі розглядає Австралійська комісія з питань реформування законодавства
(Australian Law Reform Commission, ALRC).
Порушення прав літніх людей може бути фізичним, сексуальним, психологічним або
фінансовим. Звіт Австралійського Інституту Вивчення Сім’ї (Australian Institute of Family
Studies), складений у 2016 р., свідчить про те, що найбільш поширеним є порушення
фінансових прав літніх людей членами їх родини, наприклад, коли дорослі діти
використовують своїх батьків, щоб отримати доступ до їх будинку або збережень на
власну користь. Найчастіше жертвами фінансових порушень становляться літні жінки,
адже вони найбільш беззахисні перед насильством у сім’ї.
Літні люди, які не розмовляють англійською мовою, ще більш ризикують стати
жертвами таких порушень через мовний бар’єр та неспроможність отримати доступ до
інформації та послуг. Для мігрантів, які прибули до країни нещодавно, становище може
ускладнюватися втратою неформальних соціальних зв’язків. Можуть також існувати
культурні фактори, які впливають на те, як різні спільноти сприймають порушення прав
літніх людей та реагують на них.
Розглядаючи питання про те, як закони Австралійського Союзу можуть краще захищати
літніх австралійців, ALRC аналізує закони в галузі фінансових установ, пенсійного
законодавства, соціальної безпеки, послуг та охорони здоров’я літніх людей та
проводить наради з багатьма установами та діячами Австралії, що працюють у цих
галузях.
ALRC буде щиро вдячна, якщо Ви повідомите про порушення прав літніх людей у Вашій
спільноті. Якщо Ви стали жертвою або свідком порушення прав літніх людей, Ви
можете розповісти про це та відправити свою історію на адресу
elder_abuse@alrc.gov.au або зателефонувати на номер: (02) 8238 6300.
15 червня 2016 р. ALRC планує опублікувати «Звіт з питань порушень прав літніх
людей» (Elder Abuse Issues Paper), який можливо буде переглянути або завантажити
безкоштовно - www.alrc.gov.au/publications/elder-abuse

