UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

Diplomsko delo
visokošolskega programa

NASILJE NAD STAREJŠIMI LJUDMI V
SLOVENIJI
Vesna Bukovski

Ljubljana, september 2009

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

Diplomsko delo
visokošolskega programa

NASILJE NAD STAREJŠIMI LJUDMI V SLOVENIJI

Kandidatka: Vesna Bukovski
Številka indeksa: 040 33381
Mentorica: dr. Andreja Kavar Vidmar

Ljubljana, september 2009

POVZETEK
Nasilje je staro prav toliko, kolikor je staro ĉloveštvo. Motiviranost zanj je predvsem v
zadovoljevanju razliĉnih posameznikovih in skupinskih potreb. S svojimi verbalnimi,
telesnimi, spolnimi ter psihološko-emocionalnimi oblikami ustvarja za ţrtve neugodne
posledice.
Zaradi narašĉanja števila starejšega prebivalstva je razliĉnih nasilnih dejanj, v katerih
se starejši ljudje pojavljajo kot ţrtve, vse veĉ. Toĉnega vpogleda nad dogajanjem ni,
saj nimamo zanesljive metodologije, po kateri bi natanĉno ugotavljali pogostost
dogodkov nasilja in zlorab starejših oseb. Viden nam je le manjši del dogodkov in
situacij, kjer gre za zlorabo in nasilje. Veĉji del pa je skrit pod površino in o njegovi
obseţnosti lahko le ugibamo. Skrit je, ker ţrtve ne prijavijo zlorab. Pojavlja pa se
tudi, da pri dementnih, duševno prizadetih ali hudih alkoholikih pogosto spregledajo
ali zanemarijo znake nasilja.
Zlorabe starejših je mogoĉe prepoznati in opisati kot telesne, psihiĉne (ĉustvene),
finanĉne (materialne), spolne pa tudi kot zanemarjanje. Pogosto se veĉ zlorab zgodi
istoĉasno. Dogajajo se v druţinah in razliĉnih institucijah. V Sloveniji je najbolj
razširjena finanĉna zloraba starih ljudi.
V okviru zašĉite pred nasiljem delujejo posamezniki in sluţbe, katerih dolţnost je,
starejšim zagotoviti to pravico. Gre za institucije, kot so centri za socialno delo,
policija na lokalni ravni, nevladne organizacije, zdravstveni domovi. Ti imajo dolţnost,
prepoznati ţe zgodnje pojavljanje druţinskega nasilja, ga prijaviti, preganjati,
kaznovati. Sledi niz dolţnosti zakonodaje, izvršilne in sodne oblasti na ravni drţave,
na kateri se oblikujejo in sprejemajo usmeritve, zakoni in podzakonski akti. Tu deluje
tudi varuh ĉlovekovih pravic.
Kljuĉne besede: nasilje, zloraba, starejši ljudje, druţina, institucije, zašĉita.
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SUMMARY
Violence is as old as mankind. Violence is, in particular, motivated by satisfying
different individuals’ and collective needs. With its different forms (verbal, physical,
sexual and psycho-emotional) it creates harmful consequences for the victims.
Because of the growth of the older population, there are more and more examples of
violent acts against older people. Since there is no reliable methodology which would
help to determine the abuse and violence frequency, the overview of such actions is
not possible. Many victims do not report abuse, therefore it is hard to determine the
exact number of victims and we can only identify a small percentage of abuse or
violence situations. However, signs of violence are often overlooked or simply
ignored when people suffer from dementia, mental disease or alcoholism.
Abuse of older people can be identified and described as neglect or physical, psychic
(emotional), financial (material) or sexual abuse. Often more than one type of abuse
happens at the same time. They can occur in families as well as in institutions. In
Slovenia financial abuse of older people is the most prevalent one.
There are services and individuals who act against violence and abuse and are
responsible for protection of older people. These are social work centres, police at
the local level, non-governmental organisations and health care centres. These
institutions must report, prosecute and penalise any form of domestic violence and
identify its early signs. At the national level executive acts and laws are passed in
order to protect victims from violent acts. Victims can also turn to the Human Rights
Ombudsman who is responsible for the protection of basic human rights.
Keywords: violence, abuse, older people, family, institutions, protection.
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1 UVOD

1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA
Nasilje je najbolj groba kršitev ĉlovekovih pravic. Diskriminacija pa je pojav, ki
omejuje pravice ĉloveka kot drţavljana. Ker smo še polni zastarelih pogledov, se niti
ne zavedamo, kako in kje ĉloveka prizadenejo pojavi diskriminacije in kako zelo
vplivajo na zdravje in kakovost ţivljenja.
V Sloveniji narašĉa nasilje, diskriminacija nad starejšimi ljudmi. Ker starejši iz
razliĉnih razlogov nasilja ne prijavijo, ostanejo zgodbe zamolĉane in trpljenje ostaja
za zidovi. Dejstvo je, da so starejši ljudje najmanj informirani o svojih pravicah in
moţnostih ukrepanja. Sodobna informatika jim ni dosegljiva, komunikacija z okoljem
je slaba. Zlasti revnim izobraţevanje ni dosegljivo. V programe za III. ţivljenjsko
obdobje se vpišejo le tisti, ki lahko sami plaĉajo. Starejši nad 70 let so prikrajšani za
razna posojila. Omejujejo se pravice pri odloĉanju o svojem naĉinu ţivljenja, o
svojem premoţenju. O tem odloĉajo svojci in strokovne sluţbe. So tudi najmanj
zašĉiteni, zato se ne znajo braniti pred negativnimi pojavi. Starejši moški so prav
tako ogroţeni kot ţenske. Toda v druţbah, kjer imajo ţenske niţji druţbeni status,
starejšim ţenskam posebej grozi, da jih bo druţina, ko ovdovijo, zapustila in zasegla
njihovo premoţenje.
Kakovost ţivljenja starejših ljudi ni odvisna le od materialnih pogojev. Za njihovo
zdravje, psihosocialno poĉutje sta velikega pomena njihova varnost ter sprejemljivost
v druţinskem in širšem socialnem okolju.
Pri nas smo zelo pozno zaĉeli odkrivati pojave nasilja. Leta 2000 je Gerontološko
društvo Slovenije organiziralo prvi posvet o nasilju nad starejšimi na Otoĉcu pri
Novem mestu. Posveta so se udeleţili strokovnjaki centrov za socialno delo,
zdravstveni delavci in strokovnjaki iz domov starejših obĉanov. V zadnjem ĉasu
društva upokojencev organizirajo okrogle mize, predavanja o problemih nasilja. Tudi
v medijih so ta vprašanja vse pogosteje prisotna, strokovne sluţbe pa se vkljuĉujejo
v prepreĉevanje in obravnavo pojavov nasilja.
Zelo malo je podatkov, kako pogosta je zloraba starejših. Posledice fiziĉnega nasilja
nad njimi so lahko resne, ker imajo krhke kosti in je zdravljenje pri njih dolgotrajno.
Tudi majhna poškodba lahko povzroĉi resno in trajno okvaro. Opaţamo pa tudi
psihiĉno in spolno nasilje, zanemarjanje, podvrţeni pa so celo ekonomskemu nasilju,
ko drugi porabljajo njihov denar za neprave namene.
V vsakem obdobju ţivljenja bi moral ĉlovek poskrbeti, da bi bil povezan vsaj z enim
pozitivno usmerjenim ĉlovekom iz vsake generacije. Povezan bi moral biti z enim
mladim, enim srednjih let in enim starim. Biti bi moral osebno povezan, da bi z njim
komuniciral na ravni osebnega ĉloveškega doţivljanja, da bi se zaupal. S tem ko bi se
drugemu zaupal, bi se nasilje laţje odkrilo in hitreje bi bil deleţen pomoĉi.
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1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Nasilje se dogaja med pripadniki vseh socialnih in ekonomskih razredov, kultur,
verstev in spolnih orientacij, v zadnjih letih pa v Sloveniji moĉno narašĉajo nasilje,
zlorabe in diskriminacija prav nad starejšimi ljudmi. Velik problem je, ker starejši iz
razliĉnih razlogov nasilja ne prijavijo, odgovorne institucije pa zaradi tega ne morejo
ukrepati. Razliĉne zgodbe ostanejo zamolĉane. Vse to me je privedlo do odloĉitve,
podrobneje se seznaniti z nasiljem nad starejšimi ljudmi v Republiki Sloveniji. Ker je
nasilje nad starejšimi zelo prikrito in je o njem zelo malo napisanega, se zavedam, da
bom do literature teţko prišla.
Kljub vsemu sem si zadala cilje, ki jih ţelim doseĉi:
pridobiti razliĉne informacije preko centrov za socialno delo, zdravstvenih
domov, domov za upokojence, policije, nevladnih organizacij;
ugotoviti starostno mejo, od kdaj naprej štejemo osebo za starejšo ali
ostarelo;
ugotoviti, kdo so najpogostejše ţrtve nasilja;
opisati oblike diskriminacije, ki zadevajo starejšo generacijo;
ugotoviti, kje vse se pojavlja nasilje;
katera zloraba je najpogostejša;
ugotoviti, kdo najpogosteje izvaja nasilje nad starejšo osebo;
opredeliti najpogostejše vzroke nasilja;
opisati vpliv nasilja na osebo in okolico;
ugotoviti, zakaj starejši le redko poišĉejo pomoĉ;
ugotoviti, kdo je odgovoren za zašĉito pravic starejših;
opredeliti oblike pomoĉi ţrtvam;
opisati konkreten primer iz prakse;
preko razliĉnih institucij pridobiti osebe, ki doţivljajo oziroma so doţivljale
nasilje in bodo pripravljene odgovoriti na nekaj vprašanj o nasilju. Izvedla bom
anketo, rezultate grafiĉno prikazala in opisala ugotovitve.
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1.3 METODE DELA
Pri izdelovanju diplomskega dela sem uporabila predvsem deskriptivno (opisno)
metodo, študijo in interpretacijo ţe napisane literature.
Preko sistema Cobiss sem poiskala naslove razliĉnih knjig, revij, ki vsebujejo ĉlanke
na temo nasilja nad starejšimi in internetne vire. Pri iskanju knjig v knjiţnicah so mi
pomagali tudi knjiţniĉarji.
Pridobila sem razliĉna strokovna mnenja socialnih delavk centra za socialno delo in
doma upokojencev.
Vso literaturo sem temeljito prebrala in jo tudi uporabila kot vir. Ugotovila sem, kaj je
bilo o temi, ki jo obravnavam, ţe napisano in kakšne so dosedanje ugotovitve. Na
podlagi prebranega sem si naredila zapise in povzetke.
Na koncu diplomskega dela pa sem uporabila tudi kavzalno metodo. Grafiĉno sem
ponazorila podatke, ki sem jih bila pridobila z vprašalnikom, ter jih interpretirala.
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1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
Diplomsko delo je razĉlenjeno na enajst poglavij.
Prvo poglavje zajema uvod diplomskega dela.
Drugo poglavje opisuje starostno mejo, od kdaj naprej štejemo osebo za starejšo ali
ostarelo.
Tretje poglavje govori na splošno o nasilju nad starejšimi. Vkljuĉuje primerjavo
nasilja nad otroki z nasiljem nad starejšimi druţinskimi ĉlani ter pojem ageizma.
Najbolj obširno je ĉetrto poglavje, saj zajema in opisuje vse vrste nasilja in zlorab.
Peto poglavje opredeljuje nasilje nad starejšimi v domovih za starejše obĉane.
Nadalje šesto poglavje govori o vzrokih nasilja.
Sedmo poglavje natanĉno opisuje oblike pomoĉi ţrtvam.
Osmo poglavje govori o Strategiji varstva starejših do leta 2010.
Konkreten primer nasilja nad starejšo osebo sem povzela v devetem poglavju.
Temu sledi anketa, pri kateri so sodelovale osebe, ki so oziroma so bile ţrtve nasilja
in so o tem bile pripravljene anonimno spregovoriti preko anketnega vprašalnika.
Zakljuĉek pa je strnjen v zadnjem poglavju.
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2 STAREJŠI LJUDJE

Pri obravnavanju nasilja nad starejšimi ljudmi je potrebno postaviti starostno mejo,
od kdaj naprej štejemo osebo za starejšo ali ostarelo. V literaturi se najpogosteje
pojavlja starost 65 let, ki tudi sicer predstavlja mejnik v ţivljenju posameznika. Na to
starost se pogosto veţe upokojitev, medicinska znanost pa meni, da v tej dobi ljudje
preidejo v specifiĉno ţivljenjsko obdobje. Ker pa je ţivljenjska doba vedno daljša, se
kaţe potreba po nadaljnji delitvi tega ţivljenjskega obdobja. Nekateri raziskovalci
zato starejše osebe delijo na »mlajše« starejše osebe (od 65 do 75 let) in »starejše«
starejše osebe (nad 75 let).
Na prelomu 19. v 20. stoletje so osebe, starejše od 65 let, predstavljale 3 do 4%
celotne populacije. Zaradi podaljšanja ţivljenjske dobe se je stoletje pozneje ta
odstotek poveĉal, in sicer na okoli 15% (po Filipĉiĉevi, 2002, str. 238).
Meje staranja doloĉa tudi znanstvena gerontologija1. Svetovna zdravstvena
organizacija (WHO) se je odloĉila za 65 let. To mejo upošteva veĉina gerontologov 2
(po Peĉjaku, 2007, str. 13).
Psihološke enciklopedije delijo ţivljenje v sledeĉe razvojne stopnje:
detinstvo (do 2.leta)
zgodnje otroštvo (do 7.leta)
pozno otroštvo (do 11.leta)
najstništvo (do 18.leta)
mladost (do 25.leta)
mlajša odraslost (do 35.leta)
pozna odraslost (do 45.leta)
mlada srednja leta (do 55 let)
pozna srednja leta (do 65 let)
zgodnja starost (do 75 let)
srednja starost (do 85 let)
pozna starost (veĉ kot 85 let)
(po Peĉjaku, 2007, str. 14).
Teţave pri opredelitvi zadnjega starostnega obdobja izhajajo iz velikih individualnih
razlik, ki jih najdemo med kronološko enako starimi ljudmi. Zato loĉimo še
funkcionalno in psihološko starost. Prva starost oznaĉuje objektivno stanje ĉloveka
pri doloĉeni kronološki starosti, druga pa se nanaša na njegovo osebno doţivljanje
svoje starosti. Nekateri ljudje se npr. pri 75-ih letih poĉutijo zelo mladostne, so polni
1

Gerontologija po SSKJ: veda, ki z biološkega in sociološkega vidika raziskuje staranje.

2

Gerontolog po SSKJ: strokovnjak za gerontologijo.
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energije, medtem ko se drugi ţe pri 45-ih poĉutijo izĉrpane, brez moĉi (po Russi
Zagoţen, 2001, str. 7).
Sredi 20. stoletja bi 10-odstotni deleţ prebivalstva, starega nad 60 let, pomenil zelo
staro prebivalstvo. Na prelomu tisoĉletja pa je imela Evropa ţe okoli 20 %
prebivalstva te starosti. Med letoma 2010 in 2030 se bo število starih nad 80 let
dvignilo na 57%. V deţelah evropske kulture je danes trikrat veĉ starega
prebivalstva, kakor ga je bilo v ĉasu mladosti današnjih starih ljudi. Slovenija je po
starosti prebivalstva v evropskem povpreĉju.
Ker se je v desetletjih po drugi svetovni vojni rojevalo dvakrat veĉ otrok kakor sedaj
in se ţivljenjska doba daljša, bo v naslednjih desetletjih še dvakrat veĉji deleţ starega
prebivalstva, kakor je danes. Nad 60 let starega prebivalstva bo veĉ kot tretjina. Pri
tem je treba poudariti, da najizraziteje narašĉa število ljudi v pozni starosti, to je
tistih nad 85 let, ki praviloma potrebujejo izdatnejšo socialno oskrbo in zdravstveno
nego.
Eden glavnih doseţkov druge polovice 20. stoletja, ki izhaja iz izboljševanja
zdravstvenih pogojev in socialnih razmer, je podaljševanje ţivljenjske dobe
prebivalstva. Ta proces pa zlasti v razvitih drţavah sovpada z izrazitim upadanjem
števila rojstev. Zaradi tega se zvišuje povpreĉna starost in dolgoroĉno upada skupno
število prebivalcev. Tovrstne znaĉilnosti veljajo tudi za Slovenijo, ki sodi v krog deţel
s starejšim prebivalstvom. Ob popisu prebivalstva leta 1991 je znašal deleţ starejših
od 65 let v celotnem prebivalstvu 11,2 %, ob popisu leta 2002 se je poveĉal ţe na
14,7 %, ob koncu leta 2005 pa je bilo pri nas ţe veĉ kot 15,5 % starejših od 65 let,
kar drugaĉe povedano pomeni, da je v tej starostni dobi ţe veĉ kot 310.000
prebivalcev Slovenije. Priĉakovana ţivljenjska doba ob rojstvu je znašala leta 2003
povpreĉno 77,5 leta, za ţenske 81,08 leta in za moške 73,5 leta. Med obmoĉji v
Sloveniji so velike razlike v povpreĉnem priĉakovanem trajanju ţivljenja, in sicer
znaša po podatkih SURS-a od 75,5 leta v jugozahodni Sloveniji do 72 let v Prekmurju.
Vodilni vzroki smrti starih ljudi v Sloveniji so bolezni srca in oţilja ter rak, na ĉetrtem
mestu pa so poškodbe. Podatki o umrljivosti v Sloveniji iz obdobja okoli leta 2000 v
primerjavi s starejšimi ĉlanicami EU kaţejo, da v Sloveniji ljudje, stari nad 65 let,
pogosteje umirajo zaradi poškodb in samomorov (zlasti moški), neoplazma (rak dojke
pri ţenskah in rak pljuĉ pri moških), bolezni, ki so povezane z uporabo alkohola,
bolezni srca in oţilja, prebavil in delno tudi dihal. Med vsemi starejšimi prebivalci je
veĉ ţensk, in sicer 62%. Med vsemi starejšimi je blizu 20% ali kar 60.000 prebivalcev
starejših od 80 let. Leta 2003 je skupno število prebivalcev, starejših od 65 let, prviĉ
preseglo skupno število prebivalcev od 0 do 15 let.
Deleţ starejših v celotni strukturi prebivalstva bo na podlagi projekcije Eurostat v
obdobju od leta 2006 do leta 2010 narašĉal nekoliko poĉasneje kot v letih pred tem,
saj bo v tem obdobju starostno mejo 65 let prestopila generacija, ki se je rojevala v
obdobju med drugo svetovno vojno. Bistveno pa se bo poveĉal deleţ prebivalcev,
starejših od 80 let. Število starih 65 let ali veĉ bo po projekciji Eurostata od leta 2005
do leta 2010 porastlo za 26.815 oziroma bo deleţ prebivalstva dosegel 16,5 %.
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3 O NASILJU NAD STAREJŠIMI

Nasilje je rezultat razmerja med nasilneţem in ţrtvijo. Pomembno vlogo igra stres.
Skrb za starejše druţinske ĉlane lahko povzroĉa stresno situacijo v druţini:
ekonomske teţave druţine, pomanjkanje spanca, poruši se rutina vsakodnevnih
opravil v druţini. Zaradi spremenjenega naĉina ţivljenja lahko skrbnik razvije
sovraţen odnos do starejše osebe, saj ga doţivlja kot oviro pri zasebnem ţivljenju.
Tako lahko skrb za starejšega ĉloveka vpliva na celotno druţinsko ţivljenje, poleg
tega pa je skrbnik ujet med dve generaciji. Vsaka generacija pa priĉakuje od njega
razliĉne stvari.
Za razumevanje nasilja nad starejšimi je potrebno upoštevati, da je odnos med
nasilneţem in ţrtvijo pogojen s specifiĉnimi socialnimi, kulturnimi in ekonomskimi
pogoji (po Filipĉiĉevi, 2002, str. 246).
Stearns (1986) je ugotavljal povezavo med spremembami v stopnji zlorabe starejših
in zgodovinskimi spremembami v socialnih institucijah. Ugotovil je, da je bila zloraba
starejših prevladujoĉ problem predvsem v 17. in 18. stoletju, medtem ko je v 19.
stoletju upadla. To je pojasnjeval z druţbenimi in ekonomskimi trendi, ki tudi sicer
oblikujejo in dajejo vsebino druţinskim odnosom. Visoka stopnja zlorab v 17. in 18.
stoletju naj bi bila delno posledica ekonomskih vidikov druţinskih odnosov. V tistem
ĉasu je bilo premoţenje tesno vezano na lastništvo nepremiĉnin, potomci pa so bili
brez ekonomske moĉi v primerjavi s starši. Ekonomsko neodvisni so postali šele po
smrti staršev. To nasprotje znotraj druţine je lahko prispevalo k razvoju nasilne
komunikacije med mlajšimi in starejšimi druţinskimi ĉlani. Industrializacija pa je
prinesla socialne in ekonomske spremembe, ki so zmanjšale nastale konflikte v
druţini. Mlajši so dobili priloţnost ekonomske osamosvojitve, saj premoţenje ni bilo
veĉ tako moĉno vezano na lastnino. Poĉasi se je izoblikoval pokojninski sistem, otroci
pa so lahko zaţiveli loĉeno od staršev.
Nasilje nad starejšimi je v zadnjih desetletjih naraslo. Dejavniki, ki so vplivali na to
spremembo, so:
ekonomski razlogi, ţelja po premoţenju;
spremembe v gospodarstvu so omogoĉile veĉje zaposlovanje ţensk, ki so
razpete med skrbjo za starejše druţinske ĉlane in sluţbo;
daljšanje ţivljenjske dobe lahko pomeni, da se mnogo druţin sreĉa s
problemom, ko je treba skrbeti za starejše ĉlane (po Fattah v: Filipĉiĉ, 2002,
str. 246-247).
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Nasilje nad starejšimi je na zaĉetku veljalo za problem socialnega skrbstva in staranja
prebivalstva. Kasneje se je z narašĉajoĉim zavedanjem razseţnosti druţinskega
nasilja zaĉelo obravnavati kot problem javnega zdravja in kazenskega pregona.
Razumevanje problema pa doloĉa tudi iskanje rešitev (po Seliĉ, str. 78).
Mednarodna mreţa za prevencijo pred zlorabo starejših opredeljuje zlorabo starejših
ljudi kot posamiĉno ali ponavljajoĉe se ravnanje, lahko pa tudi kot opustitev
potrebnih dejanj v katerem koli medosebnem odnosu, ki naj bi temeljil na zaupanju,
kar povzroĉi škodo ali stisko pri starejši osebi. Zlorabe starejših je mogoĉe prepoznati
in le-te opisati kot telesne, psihiĉne ali ĉustvene, finanĉne ali materialne in spolne.
Prištejemo pa lahko tudi zanemarjanje. Dogajajo se predvsem v druţinah kot tudi v
razliĉnih institucijah (po World Health Organization, 2002, str. 126).
Pri zlorabi in nasilju nad starejšimi osebami je zelo pomembno prepoznavanje
dejavnikov tveganja, razliĉnih oblik ter znakov zlorabe. Seveda pa je potrebno tudi
uĉinkovito ukrepanje. Vendar so vĉasih starejše osebe ne le ţrtve, ampak tudi storilci
dejanj zlorab in nasilja. Dejavniki tveganja so:
 psihofiziĉni dejavniki
telesna nemoĉ,
odvisnost od drugih,
izoliranost ţrtve;
 dejavniki, odvisni od okolice starega ĉloveka
druţinski oskrbovalci so brez podpore,
storilec je odvisen od starega ĉloveka,
zasvojenost osebe,
oskrbovalec je preobremenjen,
premajhne moţnosti razliĉnih oblik skrbi za starejše ljudi,
slabi medĉloveški odnosi,
prenapolnjenost domov;
 kulturni ali socialnoekonomski dejavniki tveganja
gledanje na starejše ljudi kot na nemoĉne, slabotne, nesposobne
samostojnega odloĉanja,
spreminjanje osnovnih mreţ podpore starejšim,
sistemi dedovanja, posedovanja dobrin znotraj druţine,
trganje tradicionalnih medgeneracijskih druţinskih vezi,
migracije mladih daleĉ od domaĉega kraja, ostareli starši pa ostajajo sami v
socialnih okoljih (po Pentek, str. 55-56).
Konceptualnih in empiriĉnih ugotovitev o zlorabi starejših je veĉ in nekatere si moĉno
nasprotujejo. Pri nas so prvi o zlorabi nad starejšimi spregovorili ĉlani Gerontološkega
društva Slovenije, predvsem socialne delavke, medicinske sestre ter zdravniki (po
Filipĉiĉevi, 2002, str. 248).
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3.1 PRIMERJAVA NASILJA NAD OTROKI Z NASILJEM NAD STAREJŠIMI
DRUŢINSKIMI ČLANI
Po odkritju pojava v sedemdesetih letih se je nadaljeval razvoj obravnavanja in
dojemanja pojava po podobni poti kot odnos do trpinĉenja otrok v šestdesetih letih.
Izraz »pretepene babice« je vsebinsko podoben pojmu »pretepen otrok«. Torej je
bilo dojemanje trpinĉenja starejših podobno dojemanju trpinĉenja otrok, vendar
otrok kot nesamostojnih bitij.
Izhodišĉe za primerjavo zlorabe starejših z zlorabo otrok je spoznanje, da odnos
odvisnosti postavlja otroke in tudi starejše v podobno situacijo. Gre za situacijo, v
kateri ji je zaupana skrb za otroka ali ostarelo osebo. Ta izhodišĉna toĉka pa izhaja iz
prepriĉanja o infantilizaciji starejših ljudi. Tako prevladuje mnenje, da so vsi starejši
senilni. Raziskave pa so pokazale, da stereotip o odvisnosti starejših ne drţi. Veliko je
primerov, v katerih je storilec odvisen od ostarele ţrtve, bodisi materialno in/ali
psihiĉno, in ne obrnjeno. Zato analogija z zlorabo otrok glede odnosa med ţrtvijo in
osebo, ki skrbi zanjo, ni primerna.
Zaradi razlike med otroki in starejšimi (starejši so praviloma avtonomni odrasli in so
sami sposobni sprejemati odloĉitve o svojem ţivljenju) so starejši lahko izpostavljeni
nekaterim oblikam zlorab, ki pri otrocih niso moţne (finanĉno-materialna zloraba) ali
so moţne v manjši obliki (kršitev pravic do svobode, izraţanja, religije, zasebnosti).
Analogija nasilja nad otroki in nasilja nad starejšimi je mogoĉa samo do doloĉene
mere. Nevarnost primerjave je v tem, da starejših ne moremo na splošno imeti (kot
otroke) za ranljive, nesamostojne osebe, namesto ali v imenu katerih je potrebno
sprejemati odloĉitve. To bi lahko samo poveĉalo nemoĉ starejših, lahko pa bi celo
vodilo k novim oblikam zlorab (po Filipĉiĉevi, 2002, str. 243-245).
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3.2 AGEIZEM
Zaradi govora o nasilju nad starejšimi je potrebno najprej pojasniti pojem ageizma.
Ageizem je nekaj podobnega kot rasizem in seksizem. Rasizem je diskriminacija
nekaterih rasnih skupin, medtem ko je seksizem diskriminacija spolnih skupin. Torej
je ageizem diskriminacija starostnih skupin. Ageizem je lustracija, ker izloĉa osebo iz
druţbenega ţivljenja. To se pokaţe npr. pri prisilnem upokojevanju zaradi koledarske
starosti. Starejši ljudje so kljub velikim medsebojnim razlikam nasilno strpani v
enotno skupino, ki ji je predpisana enaka druţbena vloga (po Peĉjaku, 1998, str. 67).
V glasilu sivih panterjev (1, 2, 1995) je ageizem opredeljen takole:
» je diskriminacija, ki temelji na koledarski starosti;
je nazor, da ljudje prenehajo biti individualni, potem ko preţivijo doloĉeno
število let;
je doloĉanje sposobnosti in vloge na podlagi koledarskih let;
je proces sistematiĉnega stereotipiziranja in diskriminacije ljudi samo zato, ker
so stari;
besede: Ti si prestar so prav tako brezsrĉne kot besede: Ti si premlad. Obe
trditvi spreminjata ĉloveka v stereotip, ĉeprav je v resnici individuum.«
(Peĉjak, 1998, str. 67-68).
Ageistiĉno stališĉe imajo zavarovalnice, ki zahtevajo za starejše ljudi višje
zavarovalnine, in banke, ki zahtevajo hitrejše odplaĉevanje dolgov. Ageizem obstaja
pri diskriminiranih starejših ljudeh, ki verjamejo, da jim zato, ker so stari, ne
pripadajo nekatere ĉlovekove pravice. Ageizem je posledica ĉedalje veĉje segregacije
starejših prebivalcev. Vedno manj je druţin, v katerih ţivi veĉ generacij skupaj, zato
je tudi manj priloţnosti za stike med njimi. Mlajše generacije imajo manj priloţnosti
spoznati starejše ljudi. V takšnem ozraĉju se razrašĉajo predsodki in miti. Starejši
ljudje so velikokrat ţrtev smešnic in karikatur, v katerih so prikazani v negativni luĉi.
Torej so pozabljivi, nemoĉni, socialno neustrezni. Proti smešnicam na raĉun starejših
ljudi se lahko branimo na tri naĉine:
jih preslišimo ali
protestiramo ali
se smejimo z njimi.
Ageizem se razrašĉa pri vseh socialnih slojih, ĉeprav je med neizobraţenci pogostejši
(po Peĉjaku, 2007, str. 95-98).
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4 VRSTE NASILJA IN ZLORAB NAD STAREJŠIMI

»Beseda nasilje3 predstavlja odnos med dvema stranema, kjer ena stran z uporabo
ali s samimi groţnjami, da bo uporabila moĉ, vpliva na drugo stran.
Nasilje je dejanje agresije ali zlorabe, ki namerava osramotiti ali poniţati ţrtev
(Wikipedia, 22.01.2009).«
V zadnjem ĉasu tudi v Sloveniji narašĉajo nasilje, zlorabe in diskriminacija
starejšimi ljudmi. Vsako nasilje je nedopustno!

nad

4.1 PSIHIČNO ALI DUŠEVNO NASILJE
»Psihiĉno nasilje oznaĉuje vsakršna dejanja (najpogosteje verbalna), ki se na
nezaţelen in grob naĉin dotaknejo ĉlovekove psihe. Psihiĉno nasilje spodjeda
samozavest, samopodobo in samozaupanje ţrtve.« (Kuhar et al., 1999, str. 5).
Psihiĉno nasilje je najbolj razširjena oblika nasilja. Ţrtve takšne oblike nasilja smo
lahko v teku ţivljenja prav vsi. Nepremišljena beseda, ĉetudi jo izgovorimo v trenutku
moĉne jeze, ki našega sogovornika oziroma sogovornico zaboli, je lahko oblika
psihiĉnega nasilja. S to vrsto nasilja naĉenjamo ĉlovekovo duševnost, psihiĉno
stabilnost, samozavest.
Psihiĉno nasilje se dogaja v veĉini primerov na besedni ravni, s premišljenimi ali
nepremišljenimi besedami, predsodki, stereotipi, ţaljivimi mnenji. Z molkom
doseţemo podoben uĉinek, kot ĉe bi na ĉloveka vplivali ali ga udarili (po Kuharju et
al., 1999, str. 5).
Konkretne pojavne oblike psihiĉnega nasilja so:
vpitje, ţalitev4, zmerjanje, poniţevanje;
namerna ali nenamerna uporaba grobih besed in mnenj;
ustvarjanje negativnih mnenj o ĉloveku na podlagi predsodkov in stereotipov
(npr. blondinke so butaste, obritoglavci se drogirajo…);
prepir ali nesoglasja, kjer ena stran zlorablja svojo fiziĉno, psihiĉno,
ekonomsko, hierarhiĉno, institucionalno ali drugo premoĉ;

3

Nasilje po SSKJ: dejaven odnos do koga, znaĉilen po uporabi sile, pritiska.

4

Kaznivo dejanje za razţalitev je opredeljeno v 158. ĉlenu Kazenskega zakonika-1.
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izsiljevanje in groţnje5 (tudi s fiziĉnim, ekonomskim nasiljem) (po Kuharju et
al., 1999, str. 5-6).
Znaki zlorab psihiĉnega ali duševnega nasilja:
strah, neodloĉnost, moĉan stres;
depresija, apatija;
slabši spanec;
poslabšanje prejšnjih duševnih bolezni;
umikanje, manjše samospoštovanje (Hvaliĉ Touzery, 2005, str. 87).
»Nasilje omejuje ĉloveški potencial. Razliĉne vrste nasilja omejujejo ţrtve na razliĉne
naĉine, prav vsaka vrsta nasilja pa pušĉa na ţrtvah psihiĉne posledice. (Kuhar, 1999,
str. 6).«
Preko psihiĉnega nasilja poskušamo razvrednotiti soĉloveka. S tem ko se ĉlovek
poĉuti poniţanega, doseţemo svoj cilj, saj smo ga hoteli podrediti in pridobiti veĉjo
moĉ nad njim ali pa izkoristiti, poveĉati svojo moĉ nad ţrtvijo.
Z neprestanim ponavljanjem psihiĉnega nasilja doseţemo, da ţrtev zaĉne verjeti
našemu sporoĉilu. Konkreten primer je npr.: ĉe otroku starši neprestano sporoĉajo,
da je neroden, bo kmalu dejansko prevraĉal kozarce, se spotikal in poĉel še druge
nerodnosti (po Kuharju et al., 1999, str. 6).
»Ljudje postanemo takšni, kot od nas priĉakujejo naša druţina, širše socialno okolje
in mi sami. Ĉe druţina, prijatelji/ce, uĉitelji/ce in drugi od nas priĉakujejo, da jim
bomo ustvarjali teţave, bomo sĉasoma verjetno res to poĉeli, ker bomo verjeli, da
taki paĉ smo. (Kuhar, 1999, str. 6).«
Pri psihiĉnem nasilju so pomembne ĉlovekove osebne meje. To nasilje je najteţje
definirati, zato si mora mejo med sprejemljivim in nesprejemljivim zaĉrtati vsaka
oseba posebej. Meja oznaĉuje stopnjo osebne tolerance do posameznih naĉinov
psihiĉnega nasilja. Ker so te meje postavljene individualno in se pogosto spreminjajo,
se je potrebno o njih veliko pogovarjati. Ker pa so meje pri ljudeh razliĉne in se
stalno spreminjajo, prav vsi vĉasih povzroĉimo ali doţivimo psihiĉno nasilje. Ljudje se
pogosto ne zavedamo, da smo nasilni. Zgodi se tudi, da soljudi preslišimo, ko nam
ţelijo povedati, da jih naše izbrane besede, ţaljiva mnenja, predsodki omejujejo ter
marsikdaj prizadenejo.
Ko nas ljudje s svojimi izjavami prizadenejo, je zelo pomembno, da jim to tudi
povemo. Povemo jim, da nas njihove besede in ravnanja motijo in da ne bomo
sprejeli takšnega odnosa. Vsak posameznik ima pravico doloĉiti mejo in seveda
vztrajati pri njej, dolţnost drugih pa je, da to mejo spoštujejo. Zato je pogovor o
tovrstnih osebnih mejah zelo pomemben, saj lahko problem rešujemo šele, ko ga
dejansko prepoznamo in imenujemo. Ustaviti nasilje je vedno dolţnost tistega, ki ga
povzroĉa.
5

Kaznivo dejanje za ogroţanje varnosti je opredeljeno v 135. ĉlenu Kazenskega zakonika-1.
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Vendar pa z enim samim pogovorom nasilja ne moremo prepreĉiti. Kar ţelimo
povedati, moramo izraziti na naĉin, ki je za našega sogovornika sprejemljiv in se ne
zaĉne braniti, še preden je sploh zaĉel poslušati. Naĉela, ki so lahko uĉinkovita pri
pogovarjanju:
o svojih ĉustvih govorimo, ker jih nihĉe ne more zanikati;
pomembno je, da kritiziramo vedenje sogovornika in ne njegove osebnosti;
vedno se drţimo problema, ki je pogovor spodbudil in ne vpletamo drugih
problemov, drugaĉe sporoĉilo ni zelo jasno;
nikoli ne smemo ţaliti, moĉni smo lahko tudi brez ţalitev;
govorimo jasno, glasno in se ne pustimo preglasiti. Pogovor sproţimo, ko se
doloĉen problem pojavi, saj tako opozorimo na svoje meje.
Vsaka oblika diskriminacije je oblika psihiĉnega nasilja, ker omejuje potencial
diskriminirane druţbene skupine ter posameznih pripadnic in pripadnikov te skupine.
Kot oblika psihiĉnega nasilja je tudi nacionalizem ali povzdigovanje svoje narodnosti
ter zaniĉevanje drugih narodov. S tem ljudem jemljemo moĉ.
Posledice psihiĉnega nasilja so številne. Prizadenejo ĉlovekovo samozavest, njegovo
osebnost in samospoštovanje. Ţrtve stalnega psihiĉnega nasilja lahko poišĉejo pomoĉ
pri psihologih, psihiatrih ter v razliĉnih ustanovah. Vendar pa se je potrebno zavedati,
da je povrnitev izgubljenega samozaupanja izredno dolgotrajen in teţek proces (po
Kuharju et al., 1999, str. 7-9).
»Nihĉe, razen ţrtve same, nima pravice vrednotiti konkretne izkušnje nasilja in
posledic nasilja. Psihiĉno nasilje je za nekatere lahko prav tako huda izkušnja kot
pretep ali posilstvo. (Kuhar, 1999, str. 9).«

4.2 FIZIČNO NASILJE
»Fiziĉno nasilje je vsaka uporaba fiziĉne sile ali resna groţnja z uporabo sile.
Usmerjeno je na ĉloveško telo ali njegovo ţivljenje. Fiziĉne boleĉine in posledice, ki
jih nasilneţ tako povzroĉa, vedno spremljajo tudi psihiĉne posledice pri ţrtvah.
(Kuhar, 1999, str. 10).«
Meja med fiziĉnim in psihiĉnim nasiljem je tam, kjer se besedi pridruţi še gesta.
Groţnja, ki je podkrepljena z dvignjeno roko, ni veĉ samo psihiĉno, ampak tudi
fiziĉno nasilje, ker se tega bojimo. Primer takšnega nasilja je npr.: moţ vsak dan
vpije na svojo ţeno, da je nesposobna, da niĉesar ne zna, potem pa nekega dne tem
psihiĉnim pritiskom doda še groţnjo, naj se pazi, ĉe se ne bo kmalu poboljšala. V tem
primeru govorimo o groţnji s fiziĉnim nasiljem, ĉeprav je še ni udaril. Upraviĉeno se
je ustrašila, da bo do nje fiziĉno nasilen.
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Fiziĉno nasilje pogosto spodbudi alkoholizem. Ljudje povzroĉijo hujše poškodbe, ko
so pijani. Prave vzroke pa je potrebno iskati globlje v nasilnem ĉloveku:
v njegovih vrednotah in obĉasno v obĉutkih, da glede na druţbene
normative ni uspel v okolju, v katerem ţivi;
v dovoljevanju druţbe, da svoje frustracije izrazi nad ţenskami ali otroki ali
drugimi skupinami z manj moĉi in neenakimi moţnostmi.
Fiziĉno nasilje se nikoli ne konĉa samo od sebe. Pogosto se dogaja, da se nasilje
stopnjuje od navidezno nedolţnega odkrivanja do brutalnega nasilja, katerega
posledica je lahko tudi smrt ţrtve.
Konkretne pojavne oblike fiziĉnega nasilja6 so:
klofuta, udarec z roko ali katerimkoli predmetom;
šĉipanje, lasanje;
dotikanje, ĉe ĉlovek tega ne ţeli;
zvijanje rok, polivanje z mrzlo ali vroĉo vodo;
ugašanje ogorkov na telesu;
neţeleno striţenje las, puljenje dlak;
omejevanje gibanja;
odrekanje ali vsiljevanje hrane;
umor.7
Prostor, kjer se dogaja najveĉ fiziĉnega nasilja, je dom. Z nasiljem nasilneţ ţeli
pridobiti, poveĉati ali dokazati svojo moĉ nad ţrtvijo. Moški so v obstojeĉi druţbi
velikokrat pod druţbenim pritiskom nujnosti uspeha v zasebni in profesionalni sferi.
Ĉe jim to ne uspe, išĉejo vzroke za svoj neuspeh v ljudeh, ki se gibljejo okrog njega.
Podobne pritiske doţivljajo tudi ţenske, vendar pogosteje poseţejo po psihiĉnem
nasilju ali pa nasilje obrnejo vase. To so npr. psihosomatske bolezni, zasvojenosti,
samopoškodovanje, motnje hranjenja.
Ţrtve nasilja pogostokrat vztrajajo v nasilnih partnerskih odnosih, ker:
upajo, da se bo nasilje konĉalo; verjamejo obljubam nasilneţev, vendar bo
nasilneţ, ki ne išĉe pomoĉi, najverjetneje postajal vedno bolj in pogosteje
nasilen;
je pogosto ţrtev finanĉno odvisna od nasilneţa;

6

Kaznivo dejanje za lahko telesno poškodbo je opredeljeno v 122. ĉlenu Kazenskega zakonika-1.
Kaznivo dejanje za hudo telesno poškodbo je opredeljeno v 123. ĉlenu Kazenskega zakonika-1.
Kaznivo dejanje za posebno hudo poškodbo je opredeljeno v 124. ĉlenu Kazenskega zakonika-1.
Kaznivo dejanje za nasilništvo je opredeljeno v 296. ĉlenu Kazenskega zakonika-1.
7

Kaznivo dejanje umora je opredeljeno v 116. ĉlenu Kazenskega zakonika-1.

14

ĉe je nasilen samo do njih, krivdo pogosto pripisujejo sebi in se trudijo
spremeniti sebe, ker mislijo, da se bo nasilje konĉalo, ko nasilneţa ne bodo s
svojim vedenjem veĉ izzivale (Pogosto se ţrtve odloĉijo, da ne bodo rekle ali
naredile niĉesar veĉ, kar bi lahko doprineslo nasilje. Pogostokrat se odpovedo
svojemu naĉinu ţivljenja. Vendar pa se razmere ne spremenijo, saj je za
nasilje kriv tisti, ki ga povzroĉa. Samo on lahko svoje nasilje ustavi.);
v razmerju vztrajajo zaradi groţenj;
ţenskam tradicionalna vloga ţene in matere narekuje pasivnost,
prilagodljivost, poţrtvovalnost; te lastnosti pa jim ţal ne pomagajo nasilen
odnos zapustiti (po Kuharju et al., 1999, str. 10-13).
»Nasilje namreĉ ni individualen, je druţben problem, saj obstaja veĉinoma tam, kjer
ga druţba dopušĉa. Tudi od naših vsakodnevnih reakcij na nasilje je odvisno, kdaj
nam bodo ţrtve zaupale dovolj, da bodo poiskale pomoĉ. (Kuhar, 1999, str. 13).«
Poleg fiziĉnih posledic, in sicer modric, ran, izbitih zob, zvinov, zlomov, izpahov,
opeklin ipd., ţrtev pogostokrat izgubi samozavest. Za vse, kar se ji dogaja, krivi sebe
in zapade v ĉustveno otopelost. Pogosto gre za zmotna prepriĉanja, ki pomagajo
ohranjati fiziĉno nasilje moških nad ţenskami. To so:
ţenske od svojega partnerja priĉakujejo, da je moĉan, ukazovalen in jo po
potrebi tudi udari;
nasilje je domena juţnjakov in pijancev;
nasilje se dogaja drugim, meni se ne more zgoditi;
moški, ki je nasilen, je bolj spoštovan;
nasilje se v urejenih druţinah ne dogaja;
nasilen sem zato, da me spoštujejo;
moški je glava druţine;
blago nasilje pomaga ohranjati red v druţini;
saj so mene tudi tepli, pa sem ĉisto v redu;
nasilje do doloĉene meje sploh ni slaba stvar (po Kuharju et al., 1999, str. 1516).

4.3 FINANČNA ALI MATERIALNA ZLORABA
Finanĉno ali materialno izkorišĉanje je nelegalna uporaba prihrankov, posesti ali
lastnine starejše osebe. Konkretni primeri:
unovĉevanje ĉekov brez dovoljenja;
ponarejanje podpisa starejše osebe;
s prisilo ali prevaro doseĉi, da starejša oseba podpiše doloĉen dokument –
npr. oporoka;
kraja denarja in druge lastnine;
zloraba poloţaja pokrovitelja, skrbnika ali odvetnika.
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Pogosti znaki, da se dogajajo nepravilnosti, so:
nenadne spremembe na banĉnem raĉunu;
vpis dodatnih pooblašĉencev na banĉno kartico starejše osebe;
plaĉevanje nepotrebnih storitev;
nenadno in s tem nepojasnjeno izginotje prihrankov oziroma dragocenih
predmetov starejše osebe;
neprimerna oskrba in neplaĉevanje raĉunov, ĉeprav so na razpolago ustrezni
finanĉni viri;
odkritje ponarejenega podpisa starejše osebe za izpeljavo finanĉnih transakcij
ali prevzem doloĉene listine;
nenaden interes sorodnikov, ki uveljavljajo pravico do premoţenja starejše
osebe;
nepojasnjen prenos dobrin na enega od druţinskih ĉlanov ali koga izven
druţine;
izjava starejše osebe, da jo finanĉno izkorišĉajo (po Pentek, 2003, str. 117118).

4.4 ZANEMARJANJE
Zanemarjanje je zavraĉanje ali neizpolnjevanje razliĉnih obveznosti in dolţnosti, ki jih
ima neka oseba do starejše osebe. Loĉimo pasivno in aktivno obliko zanemarjanja.
Pri pasivnem zanemarjanju gre za nenamerno pomanjkljivo nudenje nege in pomoĉi.
To se lahko dogaja zaradi pomanjkanja znanja in informacij. Pri aktivnem
zanemarjanju pa vse to izvajamo zavestno.
Tipiĉno zanemarjanje je nepripravljenost ali nesposobnost zagotoviti starejši osebi
ţivljenjsko nujne reĉi, kot so hrana, voda, oblaĉila, bivalni prostor, osebna higiena,
zdravila, osebna varnost ter ostali osnovni pogoji, ki izhajajo iz osebne odgovornosti
ali pogodbenega dogovora.
Znaki zanemarjanja so:
zanemarjeni ali nezdravljeni zdravstveni problemi;
podhranjenost, slaba osebna higiena;
tvegane oziroma nezdrave ţivljenjske razmere, npr. slaba kurjava;
umazano ţivljenjsko okolje (npr. umazanija, muhe, uši, vonj po urinu,
umazano spodnje perilo, neustrezna oblaĉila (po Pentek, 2003, str. 118).
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4.5 ZAPUŠČENOST
Zapušĉenost8 pomeni, da doloĉena oseba, ki je odgovorna za oskrbo starejše osebe,
ali oseba, kateri je bilo zaupano skrbništvo, oskrbovanca zapusti. Zapusti ga lahko v
bolnišnici ali negovalni ustanovi (po Pentek, 2003, str. 118).

4.6 POSEBNE OBLIKE NASILJA
Predsednica Gerontološkega društva Slovenije Metka Pentek uvršĉa spolno zlorabo,
zanemarjanje samega sebe in zdravstveno zlorabo med posebne oblike zlorab.
Spolna zloraba sicer spada med telesne zlorabe, vendar jo zaradi specifiĉnosti
obravnavajo posebej.
Zanemarjanje samega sebe je stanje ogroţanja lastnega zdravja in ţivljenja, pri
ĉemer je pomembno, da se to zazna in ustrezno ukrepa.
V zadnjem ĉasu pa se vse pogosteje omenja tudi zdravstvena zloraba.
4.6.1 Spolna zloraba
S poseganjem v ĉlovekovo spolno integriteto predstavlja spolna zloraba specifiĉno
obliko nasilja.
Pomembno je poudariti, da se o spolnosti redkokdaj odkrito pogovarjamo. Posiljene
ţenske krivdo za posilstvo velikokrat pripisujejo sebi. Zato je veliko zgodb o druţinah,
znotraj katerih se odvija spolno nasilje, in sosedih, ki vedo, kaj se dogaja, a o tem
molĉijo.
Na Centru za socialno delo Ţalec sem vprašala, kako pogosto se pojavlja spolna
zloraba nad starejšo osebo. Socialna delavka, ki se ukvarja z nasiljem, mi je
odgovorila:« Najbolj skrita je spolna zloraba. Ljudje zaradi sramu molĉijo. V svoji
karieri sem obravnavala samo dva primera spolne zlorabe, in sicer:
vnuk narkoman je spolno zlorabil staro mamo;
sosed je spolno zlorabil starejšo osebo.«

8

Kaznivo dejanje za zapustitev slabotne osebe je opredeljeno v 129. ĉlenu Kazenskega zakonika-1.
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»Spolno nasilje9 je nezaţelen poseg v posameznikovo spolno integriteto. To je vsako
dejanje, s katerim se eden od partnerjev ali ena od partneric ne strinja. (Kuhar et al.,
1999, str. 18).«
Spolno nasilje predstavlja vsa dejanja, ki se obĉutijo kot prisila:
opazovanje, otipavanje;
slaĉenje, siljenje h gledanju ali izdelavi pornografskega materiala;
siljenje k masturbiranju;
siljenje v oralni, analni ali vaginalni spolni odnos;
prisilen spolni odnos z ţivaljo.
Posiljevalci hoĉejo dokazati osebi, ki spolno obĉujejo z njo, ona pa si tega ne ţeli, da
so moĉnejši in obvladujejo ţrtev. Vĉasih spolne potrebe pred posilstvom sploh ne
ĉutijo, ĉutijo pa potrebo, da bi ţrtev poniţali in jo spravili v podrejen poloţaj. Nekateri
med posilstvom ne doţivijo orgazma. Doţivljajo ga kasneje, ko fantazirajo o
poniţevanju in ţrtvinem strahu.
Posledice posilstva so:
izguba zaupanja vase ali v druge ljudi;
moteno spanje;
sovraštvo do svojega telesa;
motnje hranjenja;
psihosomatske bolezni;
zanemarjanje samega sebe (po Kuharju et al., 1999, str. 18-20).
»Ĉeprav ţenske nasilje doţivljajo tudi v javni sferi, še vedno velja, da je
najnevarnejša institucija za ţenske zakon, da je najnevarnejši prostor dom in
najnevarnejša oseba izbrani partner. (Kuhar et al., 1999, str. 20).«
Ţrtve spolne zlorabe obĉutijo psihiĉno stisko, strah pred ponovnim nasiljem,
depresijo, obĉutek nevarnosti. Pomembno je, da ţrtev prepozna svoja obĉutja, da jih
zna definirati. Vsakdo ima pravico do svojih obĉutij. Nekatera obĉutja povzroĉijo
teţave, druga so ĉloveku v pomoĉ. Nedopustno pa je, da poskušamo drugega
prepriĉati, kaj sme in ĉesa ne sme obĉutiti. Ali bo ĉlovek svoja obĉutja spremenil ali
ne, odloĉa vedno in edino sam.
Zelo pomembno pa je, da ţrtev o zlorabi spregovori. S tem ko se ĉlovek nekomu
zaupa, mu odleţe, še posebej takrat, kadar mu drugi verjamejo.

9

Kaznivo dejanje za posilstvo je opredeljeno v 170. ĉlenu Kazenskega zakonika-1.
Kaznivo dejanje za spolno nasilje je opredeljeno v 171. ĉlenu Kazenskega zakonika-1.
Kaznivo dejanje za spolno zlorabo slabotne osebe je opredeljeno v 172. ĉlenu Kazenskega zakonika-1.
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Znaki in simptomi spolne zlorabe:
nepriĉakovana vaginalna ali analna krvavitev;
odrgnine v podroĉju prsi in spolnih organov;
strgano, krvavo spodnje perilo;
izjava starejše osebe, da je bila spolno zlorabljena (po Anetzbergerju et al.,
1999, str. 221).
4.6.2 Zanemarjanje samega sebe
Gre za tipiĉno vedenje starejše osebe, s katerim ogroţa lastno zdravje in varnost.
Zanemarjanje samega sebe se kaţe kot nepripravljenost ali nesposobnost starejše
osebe, da bi se oskrbela s hrano, vodo, obleko, skrbela za varnost, osebno higieno in
zdravila, ĉe so le-ta predpisana.
Znaki zanemarjanja samega sebe:
podhranjenost, nepravilno oskrbljene zdravstvene teţave, slaba osebna
higiena;
nezdrave ţivljenjske okolišĉine, npr. slabo ogrevanje;
neĉisti bivalni prostori;
neprimerna oblaĉila, pomanjkanje potrebnih zdravstvenih pripomoĉkov, npr.
oĉala, slušni aparat (po Anetzbergerju et al., 1999, str. 224).
4.6.3 Zdravstvena zloraba
Institucionalne zlorabe so v Sloveniji zelo neraziskano podroĉje zlorab nad starejšimi
ljudmi. Kljub vsemu pa lahko slišimo o zlorabah in nasilju nad starejšimi ljudmi v
razliĉnih ustanovah:
premalo prijazni zdravstveni delavci;
ĉakalnica na hodniku;
zaradi predolgih ĉakalnih dob obišĉe bolnik samoplaĉniško ambulanto, splošni
zdravnik pa mu potem še enkrat napiše ţe predpisane recepte;
premalo je ĉasa, da bi se lahko vzpostavilo zaupanje med bolnikom in
zdravnikom;
premalo ĉasa za bolnika na vseh nivojih zdravstva;
zavrnjen bolniški staleţ;
zdravnik ne verjame bolniku;
dajanje zdravil, ki za bolnika niso nujno potrebne (npr. uspavala, pomirjevala);
se neutemeljeno odstopi od nadaljnje terapije (npr. je prestar za doloĉeno
obliko zdravljenja);
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se izvaja fiziĉno omejevanje, nasilno hranjenje;
omejevanje pripomoĉkov za osebno nego (npr. plenice, tehniĉni pripomoĉki);
omejevanje reševalcev, taksi sluţbe za kroniĉne bolnike;
neupoštevanje bolnika in druţinskega zdravnika ter mnenja specialista;
razgovor z bolnikom ali s svojci na hodniku zdravstvene ustanove;
omejevanje fizioterapije v ambulanti;
omejevanje nege na domu na pol ure ali eno uro;
obolevnost poveĉuje negotovost in strahove pri bolniku, saj ne ve, kaj ga
ĉaka, ali bo še dobil zdravila, ali bo lahko šel v bolnišnico, v zdravilišĉe.
Pri bolnikih se poveĉuje strah, da ne bodo oskrbljeni, zmanjša se jim optimizem za
ţivljenje, poveĉa pa se jim negativen pristop do ţivljenja.
Izredno pomembno je, da imajo zdravniki, medicinske sestre, psihologi, negovalci,
sociologi, socialni delavci ter številni prostovoljci dovolj znanja, socialne kulture, da
so ĉustveni, da znajo soĉustvovati in da lahko celostno razumejo starejšega bolnika
(po Steinmann, 2003, str. 138-140).
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5 NASILJE NAD STAREJŠIMI V DOMOVIH ZA STAREJŠE
OBČANE

V domovih za starejše obĉane prihaja do razliĉnih vrst in oblik nasilja.
Vsekakor prevladuje nasilje svojcev nad oskrbovanci. Veĉinoma prihaja do
ekonomskega in psihiĉnega nasilja zaradi nesoglasij med otroki uporabnikov (npr.
glede prepisa premoţenja prihaja do pritiskov, komu naj starši zapustijo lastnino). To
vodi v prepire in zamere. Dogaja se tudi, da otroci noĉejo veĉ obiskovati svojih
staršev, zaradi ĉesar so ti nesreĉni in osamljeni. Lahko pa se zgodi, da uporabnik
zaradi starostnih sprememb, npr. pozabljivosti, nemoĉi, ne zaupa svojcu, sam pa ţal
ni veĉ sposoben upravljati s svojim premoţenjem. Tako prihaja do konfliktov in
prizadetosti na obeh straneh.
Do nasilja prihaja tudi pri prisilnem sprejemu v zavod, ĉe se uporabnik s tem ne
strinja. Postavljajo se etiĉna vprašanja o tem, kdo lahko odloĉa v imenu ostarelega,
bolnega ĉloveka. Vsak bi se moral sam strinjati z odhodom v dom.
Najteţji so primeri dementnih10 uporabnikov, ko še ni stanja popolne pozabljivosti.
Takšni ljudje ne morejo sami presoditi, ali še lahko ţivijo sami ali ne. Ĉe se za odhod
v dom oseba ne odloĉi sama, je zanjo to prisila. V takih primerih je svojcem bolje
odsvetovati namestitev sorodnika v dom, saj mu tam ne bodo mogli nuditi prave
oskrbe. Posledica prisilnega odhoda v dom je lahko potrtost, zaradi katere lahko
oskrbovanec ali oskrbovanka umre.
Ne smemo pozabiti na nasilje med uporabniki samimi. Preteţno gre za psihiĉno,
fiziĉno in ekonomsko nasilje. Pri fiziĉnem nasilju pogostokrat zasledimo odrivanje,
potiskanje, puljenje las, udarce s palico. Dosti veĉ pa je ĉustvene ali psihiĉne zlorabe.
Predvsem gre za zmerjanje, ţalitev, poniţevanje, ignoriranje, obtoţevanje. Pojavlja
se tudi prosjaĉenje za kavo, priboljške. Velikokrat se zgodi, da uporabnik obtoţi
zaposlenega ali soseda, da mu je kaj ukradel. Vse to lahko privede do velikih
konfliktov.
V domu tudi zaposleni lahko izvajajo nasilje nad uporabniki, kjer najbolj izstopajo
nekatere etiĉne dileme, kot so prisilno hranjenje, dajanje zdravil, kopanje,
preoblaĉenje. Podobno je pri ĉišĉenju sob in omar. Zaposleni v domu so dolţni
skrbeti za red in ĉistoĉo, a nekateri uporabniki tega ne ţelijo; v takih primerih pride
do zmerjanja oziroma psihiĉnega nasilja.
Nasilje je lahko tudi omejitev gibanja, saj v domove sprejemajo tudi osebe, ki so
dementne, torej ĉasovno in krajevno neorientirane.
Zato je pred vstopom v dom zelo pomembna priprava nanj in odkrit pogovor o tem,
kaj dom lahko uporabniku nudi.
10

Dementnost po SSKJ: oslabitev, zmanjšanje umskih sposobnosti.
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V domu pa lahko opazimo tudi verbalno nasilje uporabnikov nad zaposlenimi.
Uporabniki zaposlene ţalijo, so lahko zelo nestrpni, doloĉeni jih celo otipavajo in
govorijo ţaljive opazke. V takem primeru je uporabnike potrebno ustaviti z jasnim
stališĉem o nedopustnosti tovrstnega vedenja in absolutno prepovedati tako
ravnanje. Verbalno nasilje pa zaposleni doţivljajo tudi s strani oskrbovanĉevih
svojcev. Ti so pogosto nezadovoljni z oskrbo svojih staršev ali ostarelih sorodnikov
(po Lešnik Mugnaioni, str. 89-90).
Nasilje nad starejšimi je zame zelo boleĉe. Ţal ne morem ubeţati lastni izkušnji, ki jo
doţivljam ţe precej ĉasa. Sem pogosto v domu za starejše obĉane, saj imam tam
starega oĉeta. V dom je šel na lastno ţeljo po smrti ţene oziroma moje babice. Nikoli
se ni nad nikomer pritoţeval. Pred ĉasom pa je moĉno zbolel in postal nepokreten.
Tako je priklenjen na posteljo. Ker vso potrebo opravi v postelji, nosi plenice.
Pri obiskovanju sem opazila zelo neĉloveški odnos zaposlenih do njega in verjetno
tudi do ostalih, ki so v takšnem stanju. Zakaj? Bolan ĉlovek opravi potrebo. Ker se ne
more premikati, ne more poklicati zaposlenih, da bi mu zamenjali plenico. Tako lahko
traja tudi nekaj ur, da oskrbovalka pride do njega in ga oĉisti.
Nad tem neĉloveškim ravnanjem sem se pritoţila in dobila odgovor. V domu
obstajajo pravila, ki se jih morajo zaposleni drţati. Ţal so ure previjanja trikrat na
dan, ob doloĉenih urah, kot je to doloĉeno v domu.
Tako so v tem domu in verjetno tudi v drugih domovih pomembnejša pravila, kot pa
ĉloveški odnosi do bolnika oziroma bolnikov.
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6 VZROKI NASILJA NAD STAREJŠIMI

Druţina je v krizi vrednot, manjka jim druţinska vzgoja;
druţbene moralne vrednote so nedograjene, saj skrb za druge ni vrednota;
zakonodaja je pomanjkljiva glede obravnave in postopkov o prepreĉevanju
in ukrepanju do storilcev;
revšĉina;
brezposelnost;
pohlep po bogastvu in dobrinah;
vse pogostejše stanovanjske stiske mladih;
nizka izobraţenost;
slaba osvešĉenost starih generacij;
starejši svojih pravic ne poznajo;
starejši noĉejo biti v breme mladim in sprejemajo nasilje kot usodo;
nemoĉ strokovnih sluţb pri odkrivanju nasilja in v ukrepanju;
pomanjkljiva strokovna usposobljenost odgovornih sluţb;
pomanjkljivo sodelovanje med odgovornimi sluţbami: med centri za
socialno delo, zdravstvenimi domovi, patronaţo, policijo, sodišĉi,
nevladnimi organizacijami, varuhom ĉlovekovih pravic;
slaba odzivnost socialnega okolja;
nizka socialna kultura ljudi;
svojci in negovalci so preobremenjeni s potrebami in teţavami starejših;
odkrivajo se samo hujši pojavi;
medijska pozornost je slaba;
ni opredelitve nosilcev odkrivanja in ukrepanja;
starejša generacija je zapostavljena;
pogosto veljajo starejši in njihove potrebe kot problem, kar vpliva na
vedenje mlajše generacije do starih;
nevladne organizacije so premalo osvešĉene in slabo povezane med seboj
(po Ţiberni, 2005, str. 190-191).

6.1 BISTVO PROBLEMA OBRAVNAVE NASILJA PRI STAREJŠIH
Na centrih za socialno delo sem dobila odgovor na vprašanje, kateri so bistveni
problemi obravnave nasilja pri starejših ljudeh. Problemi so veĉdimenzionalni.
Med starejšo osebo in njegovimi druţinskimi ĉlani potekajo dolgoletne interakcije.
Starostnik je z ravnanjem in odnosi v preteklih letih soustvarjal druţinsko klimo
ter sooblikoval vrednote. To seveda ne opraviĉuje nikakršnega nasilja, vendar je
ta vidik potrebno spoštovati in upoštevati, ĉe se naj k primeru pristopi celostno.
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Problem negovalcev oziroma oskrbovalcev je tema, o kateri se zelo malo govori. V
stroki socialnega dela vsakodnevno opaţajo, da je vedno manj poklicnih socialnih
oskrbovalk za oskrbo na domu in negovalk v domovih upokojencev. To se dogaja
kljub temu, da jih pri delu in obremenitvah šĉiti zakon o delovnih razmerjih in
posamezni starostnik ni njihova skrb 24 ur dnevno. Domaĉi oskrbovalci so enako
ali pa celo bolj obremenjeni. V doloĉenih primerih imajo tudi sami zdravstvene in
druge teţave. To seveda ne izkljuĉuje nasilja, je pa lahko izraz globoke nemoĉi.
To dejstvo sluţbam nalaga, da poskrbijo za razbremenitev in usposabljanje
domaĉih oskrbovalk zato, da bodo laţje zmogle prevzeti breme, ki je vezano na
sorodstvene odnose.
Ne glede na to, kaj doţivijo, starejši, ki so ţrtve nasilja, redko poišĉejo pomoĉ.
Pogosto se zgodi, da prosijo svoje sorodnike, naj bodo tiho, naj se ne pritoţujejo,
saj so mnenja, da bodo po pritoţbi še bolj ogroţeni.
Le redki starostniki si upajo sooĉiti se z nasiljem. Vendar se pogostokrat kljub
zagotovljeni podpori veĉina ţrtev umakne. Umik obiĉajno pomeni prezgodnji
odhod iz ţivljenja. Vdanost v konec.

6.2 VZROKI NEUKREPANJA
Socialne sluţbe so mi tudi odgovorile na vprašanje, zakaj ţrtve nasilja v veĉini
primerov ne ukrepajo in zakaj tudi nosilci odgovornosti pogostokrat ne ukrepajo.
Ţe v zvezi s fiziĉnim nasiljem sem opredelila tudi vzroke neukrepanja, pri ĉemer
gre za popolnoma zmotna prepriĉanja. Dejstva so drugaĉna:
Prevladujoĉi vzrok neukrepanja je, da so starejši, bolni ljudje odvisni od
pomoĉi svojcev. Ĉe prijavijo oziroma spregovorijo o nasilju, zlorabi, se
bodo odnosi še poslabšali.
V Sloveniji nimamo varnih hiš za starejše. Pogostokrat se zgodi tudi, da
kljub ţrtvini ţelji, da bi šla v dom starejših, tam ni prostora. Tako je
prisiljena ostati v krogu nasilnih svojcev.
Policija ukrepa le v hujših primerih in to kratkoroĉno, socialne sluţbe in
zdravstvo pa nimajo dovolj pooblastil za ukrepanje.
Problem so tudi ĉakalne dobe na sodišĉih, pogosto tudi v primerih darilnih
pogodb. Na ţalost je velika moţnost, da bodo ţrtve prej umrle, preden bo
njihov primer prišel na vrsto. Sodišĉe se ne odziva kljub poslanim
policijskim in psihiatriĉnim poroĉilom.
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7 OBLIKE POMOČI ŢRTVAM
Starejša oseba, ki se jo zaradi nasilja postavi v središĉe, je nosilec pravic. Med njo
in tistimi, ki so dolţni skrbeti za uresniĉevanje in zašĉito njenih pravic, prihaja do
interakcij. Starejšemu je potrebno zagotoviti uresniĉevanje vseh pravic, torej tudi
zašĉito pred nasiljem in zlorabami bodisi v druţinskem krogu ali drugje. V okviru
zašĉite pred nasiljem delujejo posamezniki in sluţbe, katerih dolţnost je, starejšim
zagotoviti to pravico.
Strokovnjaki na podroĉju sociale, zdravstva, odkrivanja in pregona so dolţni
upoštevati podroĉne zakone. So nosilci odgovornosti.
Nasilje, zlorabljanje, trpinĉenje v druţini so kršitve pravic, s katerimi je povezana
veriga neizpolnjenih dolţnosti, zaĉenši z bliţnjimi, ki so dolţni zašĉititi starejšega
pred nasilništvom. Temu sledijo institucije, kot so centri za socialno delo, policija
na lokalni ravni, nevladne organizacije, zdravstveni domovi. Ti so dolţni
prepoznati ţe zgodnje pojavljanje druţinskega nasilja in nasilneţe prijaviti,
preganjati, kaznovati. Sledi niz dolţnosti zakonodaje, izvršilne in sodne oblasti na
ravni drţave, kjer se oblikujejo in sprejemajo usmeritve, zakoni in podzakonski
akti. Tu deluje tudi varuh ĉlovekovih pravic (po Seliĉ, 2004, str. 79-81).

7.1 INSTITUCIONALNE OBLIKE POMOČI ŢRTVAM
Ţrtve nasilja potrebujejo pomoĉ, saj si same teţko pomagajo. Nasilje, ki se nad
ĉlovekom izvaja, ni problem posameznika oziroma druţine, paĉ pa celotne
druţbe/drţave, ki mora imeti na razpolago uĉinkovite oblike pomoĉi.
Kljub vsem institucionalnim – drţavnim oblikam pomoĉi pa je za ţrtve nasilja le
deloma poskrbljeno.
7.1.1 Centri za socialno delo
Centri za socialno delo so javni socialnovarstveni zavodi, ki jih je ustanovila
drţava. Storitve, ki jih nudijo uporabnikom, so:
socialna preventiva,
socialna prva pomoĉ,
pomoĉ druţini (pomoĉ druţini na domu, pomoĉ druţini za dom),
osebna pomoĉ.
Centri za socialno delo nudijo ţrtvam nasilja pomoĉ v obliki prepoznavanja
socialne stiske, skupnega iskanja rešitev ter v podajanju informacij o drugih
programih in izvajalcih – socialna prva pomoĉ. Ţrtve nasilja se lahko odloĉijo tudi
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za svetovanje, pomoĉ druţini in druţinskim ĉlanom, ko stiske in teţave zaradi
neurejenih odnosov postanejo prehude – pomoĉ druţini za dom (po Ignatov,
2007, str. 176).
7.1.2 Policija
Policisti so obiĉajno prvi, ki pridejo v stik z ţrtvijo nasilja. Temeljna naloga policije
je varovanje ţivljenja, osebne varnosti in premoţenja ljudi. Njihova dolţnost je,
da se odzovejo na vsak klic na pomoĉ. Na kraju dogodka se pogovorijo z
vpletenimi, naredijo zapisnik in ţrtev seznanijo z njenimi pravicami (moţnost
kazenskega pregona na predlog ali po uradni dolţnosti, moţnost pomoĉi…).
Policisti imajo danes veliko veĉ pooblastil kot nekoĉ. V preteklosti so lahko nasilno
osebo odpeljali v pripor zgolj, ĉe so presodili, da bo z nasiljem nadaljevala
oziroma z nasiljem ni prenehala niti po prihodu policije. Danes lahko policisti
nasilno osebo odstranijo z doma, sledi lahko prepoved pribliţevanja domu ali ţrtvi
vsaj za 48 ur. O podaljšanju nadalje odloĉa sodišĉe (po Ignatov, 2007, str. 177).
7.1.3 Drţavno toţilstvo
Drţavno toţilstvo je organ, katerega naloga je preganjanje storilcev kaznivih
dejanj. Toţilci vlagajo in zastopajo kazenske ovadbe, tako da pridejo v
neposreden stik z ţrtvijo nasilja šele po vloţitvi kazenske ovadbe. Pregon kaznivih
dejanj se lahko zaĉne po uradni dolţnosti, na predlog ali z zasebno toţbo.
Pregon storilca kaznivega dejanja po uradni dolţnosti pomeni, da bo drţavni
toţilec, ko bo izvedel za kaznivo dejanje, storilca preganjal v imenu drţave,
ĉeprav se ţrtev ne bi strinjala s tem.
Pregon na predlog pomeni, da mora ţrtev nasilja sama podati predlog za pregon
kaznivega dejanja. To lahko stori na policiji, na drţavnem toţilstvu ali na sodišĉu.
Zasebno toţbo vloţi pri pristojnem sodišĉu. V tem primeru je priporoĉljivo imeti
odvetnika (po Ignatov, 2007, str. 177).
7.1.4 Sodišče
Ĉe drţavni toţilec meni, da zbrani dokazi zadostujejo za vloţitev obtoţbe, jo
pošlje pristojnemu sodišĉu. Ko obtoţba postane pravnomoĉna, se na glavni
obravnavi neposredno izvedejo dokazi. Po konĉanem dokaznem postopku sodnik
javno razglasi in obrazloţi sodbo (po Ignatov, 2007, str. 178).

26

7.1.5 Zdravstvene ustanove
V stik z ţrtvami nasilja pogosto prihajajo tudi zaposleni v zdravstvenih ustanovah.
Naĉeloma zdravniki ne prijavljajo poškodb, razen ĉe gre za hujše oblike nasilja
oziroma po lastni presoji. Lahko pa sporoĉijo Centru za socialno delo, da se nad
doloĉeno osebo izvaja nasilje. V tem primeru center priskoĉi na pomoĉ (po
Ignatov, 2007, str. 178).
7.1.6 Urad Vlade RS za enake moţnosti, Zagovornica enakih moţnosti
Urad za enake moţnosti si prizadeva v okviru svojih nalog prispevati k izboljšanju
neenakosti med ţenskami in moškimi. Urad spremlja poloţaj ţensk in
uresniĉevanje njihovih zajamĉenih pravic z ustavo, zakoni in z mednarodnimi
konvencijami.
Zagovornico enakih moţnosti ţensk in moških uvaja Zakon o enakih moţnostih
ţensk in moških. Njena osnovna naloga je obravnava primerov domnevne
diskriminacije zaradi spola na vseh podroĉjih druţbenega ţivljenja. Neenaka
obravnava se pojavlja na podroĉju zaposlovanja, izobraţevanja, ekonomskega,
socialnega, politiĉnega podroĉja in drugih sfer druţbenega ţivljenja. Na
zagovornico se lahko obrnejo vsi, ki se sreĉujejo oziroma so se sreĉali s
kakršnokoli diskriminacijo. Obravnava primera je neformalna in brezplaĉna.
Postopek teĉe neodvisno od drugih postopkov, kar pomeni, da lahko istoĉasno,
prej ali kasneje sproţi postopek na sodišĉu, pri inšpektoratu ali varuhu ĉlovekovih
pravic (po Ignatov, 2007, str. 179).
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7.2 NEINSTITUCIONALNE OBLIKE POMOČI ŢRTVAM NASILJA
Vse oblike pomoĉi, tako institucionalne kot tudi neinstitucionalne, so uĉinkovite le,
ĉe se med seboj prepletajo, ĉe so hitre in ĉe so javnosti znane.
7.2.1 Nevladne organizacije
Osebi, ki je ţrtev nasilja, lahko pomagajo nevladne organizacije. Vendar jim
morajo ţrtve zaupati, da preţivljajo nasilje. Veĉina organizacij nudi uporabnikom
moţnost zagovorništva, ki zajema spremljanje na razliĉne institucije, informiranje
in nudenje podpore. S svojim delovanjem uzavešĉajo in izobraţujejo strokovno in
širšo javnost o problematiki nasilja.
Pomanjkljivost pa je, da veĉina nevladnih organizacij deluje na podroĉju
Ljubljane. To pomeni, da imajo uporabniki iz drugih krajev Slovenije manj
moţnosti, da bi dobili potrebno in ustrezno pomoĉ.
Nevladne organizacije ponujajo pomoĉ, ki se realizira v obliki:
programov individualnega psihosocialnega svetovanja;
telefonskega psihosocialnega informativnega svetovanja;
skupin za samopomoĉ in podpornih skupin;
zagovorništva in spremstva;
varnih hiš;
kriznih centrov.
Zatoĉišĉa, zavetišĉa, varne hiše, krizni centri nudijo varen prostor predvsem
ţenskam in otrokom; vanj se lahko umaknejo pred nasiljem v druţinskih ali
sorodstvenih odnosih. Zagotavljanje varnosti je ena od njihovih kljuĉnih nalog.
Prav zaradi tega se veĉinoma nahajajo na tajnih lokacijah. V te prostore se lahko
zateĉejo tudi starejši, vendar se to zgodi redko. Ker v Sloveniji nimamo varnih
prostorov izkljuĉno za starejše, se ti rajši umaknejo k bliţnjim sorodnikom.
Delo nevladnih organizacij na podroĉju nasilja je neprestano opozarjanje na
kršitve ĉlovekovih pravic in obvešĉanje javnosti o pravici do ţivljenja brez nasilja
(po Vuĉenović, 2007, str. 84-85).
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Nevladne organizacije tudi za starejše ljudi v Sloveniji so:
Društvo SOS telefon (Ljubljana, Celje);
Društvo Ţenska svetovalnica (Ljubljana);
Društvo za nenasilno komunikacijo (Ljubljana, Maribor);
Zavod EMMA (Ljubljana);
Zatoĉišĉe za ţenske in otroke – ţrtve nasilja (Ljubljana);
Regionalna varna hiša Celje (Velenje, Slovenj Gradec);
Varna hiša Maribor;
Zavetišĉe Pepcin dom Krško;
Varna hiša Novo mesto;
Varna hiša Ljutomer;
Varna hiša Gorenjske.
Nevladnih organizacij je v Sloveniji bistveno veĉ, vendar nudijo pomoĉ izkljuĉno
otrokom, mladostnikom, noseĉnicam, mladim staršem.
7.2.2 Pravna pomoč
Nekatere ţrtve nasilja si zaradi finanĉnega poloţaja ne morejo plaĉati sodnih
postopkov in zagovornika, ki jih bo zagovarjal na sodišĉu. Zato lahko zaprosijo za
brezplaĉno pravno pomoĉ ali izkoristijo moţnost brezplaĉnega pravnega nasveta.
Brezplaĉno pravno pomoĉ izvaja PIC v Ljubljani (Pravno informacijski center
nevladnih organizacij). Pomoĉ izvajajo v obliki prvega pravnega nasveta in
pravnega svetovanja, ki presega prvi pravni nasvet. Stroške svetovanja krije
Okroţno sodišĉe v Ljubljani (po Ĉerniĉ, 2007, str. 184).
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8 STRATEGIJA VARSTVA STAREJŠIH DO LETA 2010

Slovenija je sprejela Strategijo solidarnosti, soţitja in kakovostnega staranja
prebivalstva do leta 2010, ki je odgovor na posledice, ki jih prinaša vse veĉji deleţ
starejšega prebivalstva v naši druţbi. Strategija varstva starejših do leta 2010 je
odgovor Republike Slovenije na staranje prebivalstva in na evropske zahteve po skrbi
za novo solidarnost med generacijami.
Osnovni namen strategije je uskladiti in povezati delo pristojnih vladnih resorjev z
gospodarstvom in civilnim tretjim sektorjem, tako da se poveĉata solidarnost in
kakovost medĉloveškega soţitja med tretjo, srednjo in mlado generacijo, ter
zagotoviti kakovostno staranje in oskrbo naglo rastoĉega deleţa tretje generacije.
Sprejem nacionalne strategije za kakovostno staranje prebivalstva in za solidarno
soţitje generacij v Sloveniji narekujejo naslednja pereĉa druţbena dejstva:
rast deleţa starega prebivalstva, zlasti najstarejšega;
razpadanje medgeneracijske povezanosti in nevarnost, da zakrni
medgeneracijska solidarnost;
slepa pega zahodne kulture v doţivljanju smisla starosti, njenega vrednotenja
ter protislovnost marginalizirane samostojnosti tretje generacije v druţbi;
zmanjševanje tradicionalne vloge druţine in sosedstva pri skrbi za stare ljudi.
Druţbeno stanje na tem podroĉju v Evropi povzema Zelena knjiga Sveta EU iz leta
2005 Odziv na demografske spremembe. Dokument ima znaĉilen naslov Nova
solidarnost med generacijami in se zaĉenja z ugotovitvijo: »Evropa se danes sooĉa z
demografskimi spremembami, ki so po svojem obsegu in teţi brez primere.« S tem
nakazuje, da obravnava vitalna vprašanja evropske druţbe in kulture. Pod skupnim
imenovalcem nujnosti po ustvarjanju politiĉnih in drugih pogojev za novo solidarnost
med generacijami zdruţuje dokument štiri najpomembnejše sklope, ki so pomembni
za skladen razvoj in ohranitev evropskega prebivalstva:
primanjkljaj pri rodnosti evropskega prebivalstva;
teţavno vkljuĉevanje mladih ljudi v druţbeno delitev dela;
hitro izkljuĉevanje srednje in tretje generacije iz druţbene delitve dela;
naglo narašĉanje števila najstarejših ljudi in nemoĉ sodobne druţine, da bi
skrbela zanje.
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8.1 CILJI IN PODROČJA STRATEGIJE
Da bi dosegli namen nacionalne strategije za solidarno soţitje generacij in za
kakovostno staranje prebivalstva v Sloveniji, postavlja strategija naslednje globalne
cilje:
zagotoviti dolgoroĉno sodelovanje vladnih resorjev, lokalnih skupnosti,
gospodarstva,izvajalcev storitev in programov, znanosti in civilne druţbe
(predvsem organizacij tretje generacije) za solidarno soţitje generacij in
kakovostno staranje;
zagotoviti pogoje za širitev participacije starejših na vseh ravneh, krepitev
njihove druţbene vkljuĉenosti in neodvisnega ţivljenja;
zagotoviti pogoje za krepitev ustrezne in trajne socialne zašĉite sedanje
generacije in bodoĉih generacij;
razvijati trg delovne sile, tako da se ta odzove na staranje prebivalstva in
izrablja potenciale starejših;
zagotoviti enakomeren dostop do kakovostnih zdravstvenih in socialnih
storitev;
sistematiĉno uvajati in izvajati vzgojo za solidarnost med generacijami ter
ustvariti pogoje za vseţivljenjsko uĉenje;
upoštevati demografske spremembe ter skrb za kakovostno staranje in oskrbo
v starosti pri oblikovanju vseh strateških in programskih dokumentov
posameznih resorjev, pri ĉemer je izhodišĉe sinergetska odgovornost
posameznika, njegove druţine, lokalne skupnosti in drţave;
presegati negativna stališĉa do staranja in starih ljudi v druţbi;
ustanoviti Svet za nacionalno strategijo za solidarno soţitje generacij in za
kakovostno staranje prebivalstva v Sloveniji, ki bo skrbel za izvajanje,
koordinacijo in dopolnjevanje te strategije.
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Strategija varstva starejših do leta 2010 – solidarnost, soţitje in kakovostno staranje
prebivalstva je celovit nacionalni program, ki obsega naslednja podroĉja:
skrb za ustvarjanje pogojev za aktivno vkljuĉevanje tretje generacije v proces
dela in zaposlovanja;
skrb za socialno primerne in finanĉno vzdrţne pokojnine;
dejavnost dolgotrajne oskrbe z zavarovanjem za dolgotrajno oskrbo;
skrb za delovanje sodobnih programov socialnega varstva na podroĉju
staranja in soţitja generacij;
skrb za preventivno krepitev zdravja starih ljudi, za njihovo zdravljenje in za
stabilnost sistema zdravstvenega zavarovanja;
skrb za vzgojo in izobraţevanje mlade in srednje generacije za kakovostno
soţitje s starimi ljudmi, ob prehodu v tretje ţivljenjsko obdobje za pripravo na
kakovostno staranje in soţitje z mlajšima generacijama ter za primerne pogoje
vseţivljenjskega uĉenja in izobraţevanja za starejše;
usmeritev kulture, zlasti javnih obĉil, v sodelovanje pri skrbi za rast nove
solidarnosti med generacijami in za kakovostno ĉloveško preţivetje druţbe z
velikim deleţem starega prebivalstva;
usmeritev raziskovanja in znanosti na podroĉje staranja, starosti in soţitja med
generacijami;
usmerjanje prostorskega planiranja za tako stanovanjsko in javno ureditev, ki
bo primerna za ţivljenje in delo starih ljudi;
razvoj sodobnih komunikacijskih sredstev po meri starih ljudi in njihovo
udeleţbo pri vsakdanji rabi teh sredstev;
tak razvoj prometa, ki bo omogoĉal gibljivost in udeleţbo starih ljudi;
skrb za uĉinkovito zašĉito starih ljudi pred nasiljem in zlorabami.
Strategija varstva starejših do leta 2010 – solidarnost, soţitje in kakovostno staranje
prebivalstva gradi na dobrih izkušnjah in programih, ki so delovali doslej, spodbuja
uporabo vseh obstojeĉih razpoloţljivih virov in vkljuĉitev novih, še neizkorišĉenih. V
skladu z usmeritvijo EU je njen cilj, prilagoditi obstojeĉe programe na tem podroĉju
in razviti nove do stopnje, da bo Slovenija na podroĉju skrbi za novo solidarnost med
generacijami in skrbi za kakovostno staranje konkurenĉna drugim evropskim
drţavam.
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V dokumentu so posebej izpostavljeni pomen boja proti zlorabam in nasilju nad
starejšimi ljudmi ter predlogi za njihovo zašĉito. Ker diplomska naloga govori o
starejših in nasilju nad njimi, je pomembno, da povzamem programe, ki jih je
potrebno uvesti v sistemu javne varnosti za zašĉito starih ljudi pred nasiljem in
zlorabami:
informirati vse prebivalstvo, zlasti pa tretjo generacijo, o samozašĉiti pred
nasiljem ter o ukrepanju v primeru nasilja (brošure in mediji);
usposabljati svojce starega ĉloveka za celostno poznavanje starosti, jih pouĉiti
o metodah za oskrbo starega druţinskega ĉlana, o komuniciranju s starim
ĉlovekom ter zagotoviti sistemsko pomoĉ druţini, ki oskrbuje starega ĉloveka,
vkljuĉno z zaĉasnim varstvom starega ĉloveka za oddih druţinskega
oskrbovalca;
informirati oskrbovance in svojce o pravicah in dolţnostih v ustanovi (brošura
in druge metode);
usposabljati osebje v ustanovah za stare ljudi ne samo za opravljanje
materialnega vidika njihovega poklicnega dela, ampak prav tako za uspešno
delovno in osebno komuniciranje s starimi ljudmi v ustanovi;
pospešeno ustvarjati socialno mreţo prostovoljstva v ustanovah in domaĉem
okolju, ki dvigne kakovost ţivljenja starih ljudi, njihovih oskrbovalcev in
prostovoljcev, obenem pa poveĉa neformalno javno kontrolo ter z vsem tem
odloĉilno vpliva na zmanjšanje nasilja nad starimi ljudmi;
organizirati sistem zagovorništva za stare ljudi tako v ustanovah kakor v
domaĉem okolju;
izdelati in izvajati preventivne programe v zvezi s ĉezmernim uţivanjem
alkoholnih pijaĉ in uţivanjem prepovedanih drog, ostrejše sankcioniranje
tovrstnega nasilja v druţini in drugod;
zagotoviti strokovno in uĉinkovito delo pristojnih organov in organizacij ter
njihovo medsebojno povezanost in sodelovanje na vseh ravneh, vkljuĉno z
vkljuĉitvijo nevladnih organizacij za prepreĉevanje nasilja nad starimi ljudmi v
druţini;
preuĉiti, in ĉe je potrebno, tudi spremeniti ter dopolniti zakonodajo, da
postane uĉinkovita pri zašĉiti ţrtev nasilja in pregonu storilcev;
v veĉji meri uporabljati ţe uveljavljeni zakonski institut »prepoved
pribliţevanja« v primerih druţinskega in drugega nasilja nad starejšimi;
izdelati analize vzrokov in posledic medgeneracijskega nasilja v druţini
vkljuĉno z izvedenimi aktivnostmi pristojnih institucij;
izdelati program pomoĉi in zašĉitnih ukrepov proti nasilju nad starejšimi
ljudmi;
poskrbeti za uĉinkovito sodelovanje ministrstev za delo, druţino in socialne
zadeve, za šolstvo in šport, za zdravje, za notranje zadeve in za pravosodje pri
prepreĉevanju in sankcioniranju nasilja nad starimi ljudmi, na lokalni ravni pa
policije, centrov za socialno delo, civilnih organizacij tretjega sektorja in
lokalne skupnosti (Wikipedia, 15.02.2009).
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9 PRIMER NASILJA IZ PRAKSE

25.11.2008
Socialna delavka iz bolnišnice pokliĉe socialno delavko centra za socialno delo.
Pove, da se pri njih na oĉesnem oddelku na zdravljenju nahaja gospod, ki je med
svojim zdravljenjem medicinskemu osebju zaupal, da doma ţena in sinova grdo
ravnajo z njim. Ţe pred leti so ga izselili iz hiše, zato spi in se prehranjuje v hlevu.
Izrazil je ţeljo, da po konĉanem zdravljenju ne bi šel nazaj domov. Rad bi si uredil
nastanitev z institucionalno oskrbo v domu upokojencev.
Socialna delavka bolnišnice še pove, da je gospodu ţe pomagala izpolniti obrazec,
in sicer prošnjo za sprejem v domsko oskrbo, da je zanj pridobila zdravniško
mnenje in da bo vloga posredovana v dom upokojencev.
Nadalje pravi, da se je ţe pogovarjala s socialno delavko v domu upokojencev, ki
ji je povedala, da bi bilo za gospoda mogoĉe urediti sprejem v njihovo oskrbo
takoj po zakljuĉku zdravljenja v bolnišnici.
Socialno delavko iz bolnišnice zanima, ali bi bilo potrebno gospodove svojce
obvestiti o tem, da se zanj ureja oskrba v domu ali ne. V kolikor bo obvestila
svojce, se boji, da bodo le-ti na kakršen koli naĉin oĉetu prepreĉili moţnost
nastanitve v domsko oskrbo.
Glede navedenega vprašanja je mnenje socialne delavke centa za socialno delo
takšno, da se gospod ima pravico sam odloĉiti o tem, ali bo ţeno in sinova
seznanil s svojo namero, da po konĉanem zdravljenju ne gre veĉ domov, ali ne.
26.11.2008
Socialno delavko centra za socialno delo tega dne pokliĉe socialna delavka iz
doma upokojencev.
Pove, da se za nekega pacienta s socialno delavko bolnišnice dogovarjata o
moţnosti sprejema v domsko oskrbo. Socialna delavka doma upokojencev je
povedala, da gospoda lahko sprejmejo, vendar jo zanima, kako se bo urejalo
plaĉilo oskrbnih stroškov.
Socialna delavka centra za socialno delo je zadovoljna, da je moţno gospoda
takoj sprejeti v dom. Dogovorijo se, da ga bodo sprejeli takoj po konĉanem
zdravljenju. Torej bo iz bolnišnice premešĉen naravnost v dom upokojencev. Ob
sprejemu v oskrbo in podpisu dogovora o vrsti, trajanju in obsegu storitve pa
morajo gospodu pomagati izpolniti obrazec Zahtevek za oprostitev pri plaĉilu
socialno varstvene storitve, ki ga naj skupaj z obvezno prilogo o dogovoru
posredujejo centru za socialno delo, kjer bodo v zakonitem roku 30 dni izdali
odloĉbo o pravici in višini oprostitve pri plaĉilu socialno-varstvene storitve.

34

28.11.2008
Socialna sluţba splošne bolnišnice pošlje centru za socialno delo zadevo o
urejanju domske namestitve. V zadevi je navedeno, da je bil gospod 22.11.2008
sprejet na oĉesni oddelek zaradi herpesa na oĉesu. Gospod je takrat osebju
povedal, da ţivi v slabih razmerah, ţena naj bi mu nosila hrano na skedenj, jemlje
pa mu tudi pokojnino. Zaradi slabih razmer doma se je gospod odloĉil za domsko
namestitev. Podpisana vloga in ustrezni dokumenti so bili posredovani v dom
upokojencev.
27.11.2008 je prišlo obvestilo iz doma upokojencev, da gospoda lahko ţe
02.12.2008 sprejmejo v institucionalno varstvo. O tem so obvestili gospoda, ki je
bil novice izredno vesel.
Svojcev niso obvešĉali, saj je bolnikova pokojnina zadošĉala za kritje stroškov
domske namestitve. Glede na to, da so mu bili svojci jemali pokojnino, so v domu
domnevali, da nad gospodovo odloĉitvijo za sprejem v institucionalno varstvo ne
bi bili navdušeni. Spoštovali so bolnikovo odloĉitev, saj se je bil sposoben sam
odloĉiti, kaj je zanj najboljše in kaj si ţeli.
02.12.2008
Gospod je bil namešĉen v dom upokojencev.
Odgovorna sestra doma upokojencev je o tem obvestila svojce. Takoj ko so
izvedeli, kje se nahaja, so ga prišli iskat. Prišla sta sinova, ki sta ga na vsak naĉin
ţelela na silo odpeljati. Bila sta zelo glasna, nesramna, agresivna. Vendar se
gospod ni strinjal z odhodom. O tem sta bili obvešĉeni tako glavna sestra kot tudi
socialna delavka. Glavna sestra se je s sinovoma pogovorila. Dogovorili so se, da
bo gospod ĉez noĉ ostal v domu in razmislil o odhodu domov. Ugotovili so, da se
gospod zelo boji sinov.
03.12.2008
Zdravstveno negovalno osebje je na jutranji predaji sluţbe povedalo, da se je
gospod odloĉil, da gre domov, saj se namreĉ boji, da bi ga sinova v domu
pretepla. Osebju je povedal tudi, da ne bi imeli miru pred njima. Prav tako se
zaveda, da ga bosta verjetno pretepla doma. Domov gre, ker sinova tako ţelita,
on pa se ju zelo boji. Osebje mu je predlagalo, da bi ostal vsaj ĉez zimo, vendar
je gospod vztrajal pri svoji odloĉitvi, da bo odšel domov.
Ob prihodu sinov v dom se je osebje z njima ponovno pogovorilo. Eden od sinov
je bil med razgovorom nesramen. Menil je, da on zelo dobro pozna svojega oĉeta
in je prepriĉan, da mu bo veliko bolje doma kot v domu. Zanikal je, da bi oĉe ţivel
v hlevu. Osebju je tudi oĉital, da od oĉeta išĉe le profit. V kolikor pa ima on profit
od oĉeta, pa je to njegova stvar, saj je to vendar njegov oĉe. Sin se je pritoţil tudi
nad višino oskrbnine za en dan.
Tik pred odhodom so gospodu ponovno ponudili pomoĉ, v kolikor bi jo
potreboval. Seznanili so ga tudi s tem, da je potrebno pri ponovnem prihodu v
dom vloţiti prošnjo za sprejem.
Zaradi suma izvajanja fiziĉnega nasilja nad gospodom ter o njegovem odpustu
pristojni obvestijo center za socialno delo in jim pošljejo dopis o dogajanju.
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12.12.2008
Po prejemu pisnega obvestila o domnevnem fiziĉnem nasilju nad gospodom iz
doma upokojencev je socialna delavka poklicala policijsko postajo. Dogovorila se
je za razgovor na policijski postaji in skupen obisk pri gospodu. Pred odhodom na
teren se je socialna delavka centra za socialno delo dogovorila s socialno delavko
doma upokojencev, da bi z gospodom vred prišli v dom, kjer bi se nemoteno
pogovorili. V kolikor bi se gospod ţelel vrniti v dom, bi bilo dobro, da bi izdali
sklep o prepovedi pribliţevanja sinov. Le na ta naĉin bi v domu lahko zagotovili,
da ga ne bi svojci ponovni zmedli in ga prepriĉali, da se vrne domov.
Skupaj z okrajnim policistom ter komandirjem policije so odšli na dom. Ob
prihodu so se sreĉali z gospodovo ţeno. Povedala jim je, da dovoljuje pogovor z
moţem izkljuĉno v njeni prisotnosti v kuhinji hiše. Gospoda ter njegovega sina so
našli v hlevu, vendar jim je sin prepreĉil moţnost, da bi se z njegovim oĉetom
osebno pogovorili. Prepreĉil jim je tudi moţnost, da bi si ogledali, kje oĉe ţivi
oziroma kje je njegov bivalni prostor. Ker mimo volje svojcev niso mogli, so se
vrnili na policijsko postajo in se odloĉili, da se natanĉneje pripravijo za ponovni
obisk in pogovor z gospodom.
Na policijski postaji je socialna delavka centra za socialno delo prijavila sum
kaznivega dejanja fiziĉnega, psihiĉnega in finanĉnega nasilja ter zanemarjanja
starejše osebe.
15.12.2008
Policist policijske postaje je obvestil socialno delavko centra za socialno delo, da
so vroĉili vabila za zaslišanje, in sicer za 24.12.2008. Ĉe se sinova vabilu ne bosta
odzvala, ju bodo prisilno privedli. Ne bodo pa odredili prisilne privedbe za
gospodovo ţeno. V ĉasu, ko bodo na policijski postaji, lahko gre socialna delavka
centra za socialno delo skupaj s policisti h gospodu domov, da se z njim pogovori.
17.12.2008
Socialna delavka centra za socialno delo se je pozanimala v domu upokojencev,
ĉe lahko obdrţijo rezervacijo postelje, saj je moţno, da postelja ne bo veĉ prosta.
Bila pa je tudi mnenja, da je ta dom upokojencev preblizu njegovega doma. Strah
jo je tudi bilo, da ga bosta sinova prišla ponovno iskat, kljub temu da bo izreĉen
ukrep prepovedi pribliţevanja.
Dogovorijo se, da bodo vlogo za namestitev v drug dom poslali danes.
23.12.2008
Socialna delavka centra za socialno delo je opravila še zadnji razgovor s
policistom policijske postaje pred obiskom pri gospodu. Zanimalo jo je, kakšna je
moţnost, da gospoda v dom odpeljejo policisti, ĉe se on za to odloĉi. Ti so
odgovorili, da te moţnosti ni.
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24.12.2008
Skupaj s kriminalistkama ter policistom je socialna delavka centra za socialno delo
ponovno obiskala gospoda na domu. Bil je sam. Povedal je, da sinov in ţene ni
doma, ni pa vedel, kam so odšli. Obiskovalci so mu dejali, da so prišli preverit, v
kakšnih razmerah ţivi, in mu povedat, da lahko odide nazaj v dom, ĉe ţeli.
Ţeleli so, da jim pokaţe, kje v hiši spi. Gospod jim je odvrnil, da nima kljuĉev od
hiše. Vztrajali so, da naj pokaţe, kje spi. Ves zbegan je zaĉel hoditi po dvorišĉu.
Kriminalistki sta sami odšli v poslopje, da bi ugotovili, ĉe res ţivi v hlevu. Ugotovili
sta, da ţivi v gospodarskem poslopju poleg hleva, kjer ima majhno sobo. V njej
ima posteljo, elektriĉni kuhalnik in orodje.
Gospod je vendarle priznal, da ţivi tam, vendar da se je za to odloĉil sam. Ker so
se v druţini pogosto prepirali, se je odloĉil, da se umakne.
Kljub prigovarjanju, naj se vrne v dom, se gospod za to moţnost ni odloĉil.
Napisali so zapisniško izjavo: »Seznanjen sem, da mi danes ponujate moţnost, da
grem v dom upokojencev. Izjavljam, da ne ţelim iti od doma, ker sem doma
navajen takšnega ţivljenja. Seznanjen sem, da lahko svojo odloĉitev, ĉe si
premislim glede domske namestitve, povem svoji zdravnici, da bi obvestila
socialno sluţbo.«
Vendar izjave gospod ni ţelel podpisati.
08.01.2009
Zaradi gospodove zavrnitve ponujene pomoĉi in posredovanja socialne sluţbe so
primer zakljuĉili.
Ker redno hodi na zdravstvene preglede v splošno bolnišnico, so jim iz centra za
socialno delo poslali prošnjo, da naj spremljajo njegovo splošno zdravstveno
stanje. V primeru, da bi ugotovili kakršno koli nasilje nad gospodom ali ĉe bi
gospod ponovno izrazil ţeljo po nastanitvi v institucionalno oskrbo in pomoĉi po
posredovanju socialne sluţbe, jih prosijo, da jih nemudoma obvestijo (po spisu
centra za socialno delo).
Gre za tipiĉen primer, ko pristojne sluţbe nimajo dovolj pooblastil, da bi lahko
nadaljevale s postopkom. Ker je oseba, ki preţivlja nasilje, izrazila ţeljo po
pomoĉi, kasneje pa vse zaradi strahu pred nasilneţi zanikala, ţrtvi pristojne sluţbe
niso mogle pomagati, ĉeprav so vedele, da je oseba ţrtev nasilja.
Zato je zelo pomembno, da gospoda zdravstvene sluţbe spremljajo. Z njim se
morajo pogovarjati. Imeti morajo dovolj ĉasa. Biti morajo umirjeni, prijazni.
Sogovornika morajo spodbujati, da se jim zaupa. Nikogar ne smejo obtoţevati.
Potrebno je razviti empatiĉen odnos, ki pomaga razumeti zapletene odnose. Ţrtvi
je potrebno povedati, da se dejanja zlorabe pogosto ponavljajo in da je storilec
tisti, ki nosi odgovornost za dejanja. Potrebno ga je pouĉiti in podpreti. V kolikor
se jim ţrtev nasilja ponovno zaupa, mu je potrebno ponuditi ponovno pomoĉ.
Poudariti je potrebno, da se lahko vrne v dom upokojencev, vendar le na svojo
ţeljo.
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10 ANKETA

Nasilje je postalo obiĉajen del vsakdanjika in ga velikokrat samoumevno
sprejemamo, ne da bi se nanj odzvali.
Skrbi zaradi prisotnosti nasilja nad starejšimi so v vseh institucijah velike. Ker sem
ţelela natanĉnejši pregled nad prisotnostjo nasilja in njegovimi pojavnimi oblikami,
sem izpeljala anonimni anketni vprašalnik, v katerem sem ţrtve nasilja povprašala o
njihovih lastnih izkušnjah doţivljanja nasilja.
Od razliĉnih institucij sem pridobila imena oseb, ki doţivljajo oziroma so doţivljale
nasilje in so bile o tem pripravljene spregovoriti v obliki anketnega vprašalnika. Nekaj
oseb je bilo poleg anketnega vprašalnika pripravljenih izkušnjo nasilja deliti z mano.
Ob pogovorih sem ugotovila, da nekateri od teh oseb poznajo še druge ţrtve nasilja.
Tako sem z njihovo pomoĉjo prišla še do njih, ki so bili pripravljeni anketno izpolniti.
Zanimalo me je:
starost, spol, izobrazba, narodna pripadnost ţrtve in nasilne osebe;
koliko otrok ima ţrtev nasilja;
katerih oblik nasilja so ţrtve najveĉkrat deleţne oziroma so bile deleţne;
kako dolgo nasilje ţe traja oziroma je trajalo;
je ţrtev ţe kdaj prej v ţivljenju doţivljala nasilje;
prostor, kjer do nasilja prihaja oziroma je prihajalo;
vrsta socialnega odnosa med ţrtvijo in nasilno osebo;
delovni status nasilne osebe v ĉasu nasilja;
kje danes ţivi nasilna oseba;
je ţrtev nasilja prekinila stik z nasilno osebo;
v kolikor je poiskala pomoĉ, na koga se je obrnila.
Med anketiranimi, ki doţivljajo oziroma so doţivljali nasilje, je najpogostejša starost
od 65 do 69 let, veĉina ţenskega spola, slovenske narodne pripadnosti, s poklicno ali
srednjo šolo.
Najpogostejši povzroĉitelji nasilja so moškega spola, stari od 66 do 75 let, slovenske
narodne pripadnosti, s poklicno šolo.
Veĉina se jih je opredelilo, da nasilje preţivljajo oziroma so preţivljali dolgo, veĉ ĉasa
oziroma veĉ let, najpogostejša je finanĉna zloraba; veĉina ni prekinila stika s
povzroĉiteljem nasilja, najpogostejša oblika pomoĉi pa so sorodniki.
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Graf 1: Starost osebe z izkušnjo nasilja

Vir: Vuĉenović (2007, str. 190)

Od 23 anketiranih ljudi v štirih anketah ali v 18% ni bilo odgovora o starosti.
Med anketami, ki so vsebovale iskani podatek, je bilo:
9
2
3
1
4

anketiranih oziroma 39% starih med 65 do 69,
anketirana oziroma 9% stara med 70 do 74,
anketirani oziroma 13% stari med 75 do 79,
anketirani oziroma 4% star med 80 do 85,
anketirani oziroma 17% stari nad 85 let.
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Graf 2: Spol osebe z izkušnjo nasilja

Vir: Vuĉenović (2007, str. 191)

Od 23 anketiranih ljudi v eni anketi oziroma v 4% ni bilo odgovora o spolu.
Med anketami, ki so vsebovale iskani podatek, je bilo:
6 anketiranih oziroma 26% moškega spola,
16 anketiranih oziroma 70% ţenskega spola.
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Graf 3: Stopnja izobrazbe osebe z izkušnjo nasilja

Vir: Vuĉenović (2007, str. 192)

Od 23 anketiranih ljudi v dveh anketah oziroma v 9% ni bilo odgovora o stopnji
izobrazbe.
Med anketami, ki so vsebovale iskani podatek, je bilo, da:
1 anketirani oziroma 4% nima narejene osnovne šole,
1 anketirani oziroma 4% ima narejeno osnovno šolo,
8 anketiranih oziroma 35% ima narejeno poklicno šolo,
8 anketiranih oziroma 35% ima narejeno srednjo šolo,
3 anketirani oziroma 13% imajo narejeno višjo, visoko šolo,
nihĉe od anketiranih ni imel narejenega magisterija oziroma doktorata.
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Graf 4: Narodna pripadnost osebe z izkušnjo nasilja

Vir: Vuĉenović (2007, str. 193)

Od 23 anketiranih ljudi v eni anketi oziroma v 4% ni bilo odgovora o narodni
pripadnosti.
Med anketami, ki so vsebovale iskani podatek, je bilo:
20 anketiranih oziroma 87% slovenske narodnosti,
2 anketirana oziroma 9% se ni ţelelo opredeliti.
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Graf 5: Število otrok anketiranega z izkušnjo nasilja
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Vir: Vuĉenović (2007, str. 194)

Od 23 anketiranih ljudi v eni anketi oziroma v 4% ni bilo odgovora o številu otrok.
Med anketami, ki so vsebovale iskani podatek, je bilo, da:
2
2
7
8
2
1

anketirana oziroma 9% nimata otrok,
anketirana oziroma 9% imata po enega otroka,
anketiranih oziroma 30% ima po dva otroka,
anketiranih oziroma 35% ima po tri otroke,
anketirana oziroma 9% imata po štiri otroke,
anketirani oziroma 4% ima veĉ kot štiri otroke.
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Graf 6: Spol povzročitelja nasilja

Vir: Vuĉenović (2007, str. 195)

Od 23 anketiranih ljudi v eni anketi oziroma v 4% ni bilo odgovora o spolu
povzroĉitelja/povzroĉiteljice nasilja.
Med anketami, ki so vsebovale iskani podatek, je bilo:
11 anketiranih oziroma 61% nasilnih moškega spola,
8 anketiranih oziroma 35% nasilnih ţenskega spola.
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Graf 7: Področje, kjer ţivi nasilna oseba oziroma oseba, ki je bila nasilna

Vir: Vuĉenović (2007, str. 196)

Od 23 anketiranih ljudi v treh anketah oziroma v 13% ni bilo odgovora o podroĉju,
kjer ţivi nasilna oseba oziroma oseba, ki je bila nasilna.
Med anketami, ki so vsebovale iskani podatek, je bilo:
15 anketiranih oziroma 65% ţiveĉih v Celjski regiji z okolico,
5 anketiranih oziroma 22% ţiveĉih izven Celjske regije.
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Graf 8: Narodna pripadnost povzročitelja nasilja

Vir: Vuĉenović (2007, str. 197)

Od 23 anketiranih ljudi v dveh anketah oziroma v 9% ni bilo odgovora o narodni
pripadnosti povzroĉitelja/povzroĉiteljice nasilja.
Med anketami, ki so vsebovale iskani podatek, je bilo:
16 anketiranih oziroma 69% slovenske narodnosti,
5 anketiranih oziroma 22% se ni ţelelo opredeliti.
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Graf 9: Starost povzročitelja nasilja

Vir: Vuĉenović (2007, str. 198)

Od 23 anketiranih ljudi v desetih anketah oziroma v 44% ni bilo odgovora o starosti
povzroĉitelja/povzroĉiteljice nasilja.
Med anketami, ki so vsebovale iskani podatek:
sta 2 anketirana oziroma 9% opredelila nasilneţa starega do 15 let,
je 1 anketirani oziroma 4% opredelil nasilneţa starega med 16 do 25 let,
so 3 anketirani oziroma 13% opredelili nasilneţa starega med 36 do 45 let,
je 1 anketirani oziroma 4% opredelil nasilneţa starega med 56 do 65 let,
so 3 anketirani oziroma 13% opredelili nasilneţa starega med 66 do 75 let,
sta 2 anketirana oziroma 9% opredelila nasilneţa starega med 76 do 85 let,
je 1 anketirani oziroma 4% opredelil nasilneţa starega nad 85 let,
nihĉe ni opredelil nasilneţa pod starost med 26 do 35 let ter med 46 do 55 let.
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Graf 10: Vrsta socialnega odnosa povzročitelja nasilja do ţrtve
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Vir: Vuĉenović (2007, str. 199)

Od 23 anketiranih ljudi v eni anketi oziroma v 5% ni bilo odgovora o vrsti socialnega
odnosa povzroĉitelja/povzroĉiteljice nasilja do anketiranega.
Med anketami, ki so vsebovale iskani podatek, je pri:
4 anketiranih oziroma v 18% zakonski partner,
1 anketiranem oziroma v 4% bivši zakonski partner,
1 anketiranem oziroma v 4 % izvenzakonski partner,
3 anketiranih oziroma v 13% brat,
2 anketiranih oziroma v 9% sestra,
3 anketiranih oziroma v 13% sin,
2 anketiranih oziroma v 9% hĉi,
2 anketiranih oziroma v 9% vnuk,
1 anketiranem oziroma v 4% vnukinja,
1 anketiranem oziroma v 4 % znana oseba,
1 anketiranem oziroma v 4% uradna oseba,
1 anketiranem oziroma v 4% sorodna oseba,
nihĉe ni opredelil socialnega odnosa kot bivšega izvenzakonskega partnerja.
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Graf 11: Stopnja izobrazbe povzročitelja nasilja
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Vir: Vuĉenović (2007, str. 200)

Od 23 anketiranih ljudi v petih anketah oziroma v 22% ni bilo odgovora o stopnji
izobrazbe povzroĉitelja/povzroĉiteljice nasilja.
Med anketami, ki so vsebovale iskani podatek, je bilo, da:
1 anketirani oziroma 4% nima konĉane osnovne šole,
3 anketirani oziroma 13% imajo narejeno osnovno šolo,
7 anketiranih oziroma 31% ima narejeno poklicno šolo,
6 anketiranih oziroma 26% ima narejeno srednjo šolo,
1 anketirani oziroma 4% ima narejeno višjo, visoko šolo,
nihĉe od nasilneţev nima narejenega magisterija oziroma doktorata.
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Graf 12: Delovni status povzročitelja nasilja

Vir: Vuĉenović (2007, str. 201)

Od 23 anketiranih ljudi v eni anketi oziroma v 4% ni bilo odgovora o delovnem
statusu povzroĉitelja/povzroĉiteljice nasilja.
Med anketami, ki so vsebovale iskani podatek, je:
7 anketiranih oziroma 31% zaposlenih,
8 anketiranih oziroma 35% nezaposlenih,
7 anketiranih oziroma 30% upokojenih.
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Graf 13: Koliko časa ţrtev doţivlja oziroma je doţivljala nasilje

Vir: Vuĉenović (2007, str. 202)

Od 23 anketiranih ljudi v dveh anketah oziroma v 9% ni bilo odgovora, kako dolgo
ţrtev doţivlja nasilje oziroma ga je doţivljala.
Med anketami, ki so vsebovale iskani podatek:
sta 2 anketirana oziroma 9% enkrat doţivela nasilje,
2 anketirana oziroma 9% preţivljata/sta preţivljala nasilje nekaj mesecev,
1 anketirani oziroma 4% preţivlja/je preţivljal nasilje do 5 let,
1 anketirani oziroma 4% preţivlja/je preţivljal nasilje do 10 let,
1 anketirani oziroma 4% preţivlja/je preţivljal nasilje do 20 in veĉ let,
14 anketiranih oziroma 61% se je opredelilo opisno: nasilje preţivljajo/so
preţivljali dolgo, veĉ ĉasa, veĉ let.
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Graf 14: Ste ţe kdaj prej v ţivljenju doţivljali nasilje?
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Vir: Vuĉenović (2007, str. 203)

Od 23 anketiranih ljudi v dveh anketah oziroma v 9% ni bilo odgovora, ali je ţrtev ţe
kdaj prej v ţivljenju doţivljala nasilje.
Ankete, ki so vsebovale iskani podatek, kaţejo, da:
12 anketiranih oziroma 52% nikoli prej ni doţivljalo nasilja,
3 anketirani oziroma 13% so doţivljali nasilje v otroštvu,
1 anketirani oziroma 5% je doţivljal nasilje v ĉasu pubertete,
3 anketirani oziroma 13% so doţivljali nasilje v ĉasu skupnega bivanja,
1 anketirani oziroma 4% je doţivljal nasilje po poroki,
1 anketirani oziroma 4% je doţivljal nasilje po rojstvu otrok,
nihĉe ni opredelil, ali je ţe kdaj prej v ţivljenju doţivljal nasilje (ob zaĉetku
partnerskega odnosa).
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Graf 15: Prostor, v katerem prihaja oziroma je prihajalo do nasilja
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Vir: Vuĉenović (2007, str. 204)

Od 23 anketiranih ljudi v štirih anketah oziroma v 17% ni bilo odgovora o prostoru, v
katerem prihaja/ je prihajalo do nasilja.
Med anketami, ki so vsebovale iskani podatek:
10 anketiranih oziroma 44% preţivlja/je preţivljalo nasilje v lastnem domu,
8 anketiranih oziroma 35% preţivlja/je preţivljalo nasilje v domu povzroĉitelja,
1 anketirani oziroma 4% je doţivel nasilje v javnem zaprtem prostoru,
nihĉe ni opredelil nasilja v javnem odprtem prostoru ali kjer koli drugje.
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Graf 16: Vrsta nasilja, ki ga oziroma ste ga doţivljali
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Vir: Vuĉenović (2007, str. 205)

Med anketami, ki so vsebovale iskani podatek:
3 anketirani oziroma 13% doţivljajo/so doţivljali psihiĉno nasilje,
11 anketiranih oziroma 48% doţivlja/je doţivljalo finanĉno zlorabo,
5 anketiranih oziroma 22% doţivlja/je doţivljalo zanemarjanje,
1 anketirani oziroma 4% je doţivel zapušĉenost,
1 anketirani oziroma 4% je doţivel institucionalno zlorabo,
2 anketirana oziroma 9% doţivljata/sta doţivljala fiziĉno in psihiĉno nasilje,
med anketiranimi nihĉe ne doţivlja/ni doţivljal spolne zlorabe.
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Graf 17: Ţrtev je prekinila stik s povzročiteljem nasilja

Vir: Vuĉenović (2007, str. 206)

Od 23 anketiranih ljudi v dveh anketah oziroma v 9% ni bilo odgovora, ali je ţrtev
nasilja prekinila stik s povzroĉiteljem nasilja.
Med anketami, ki so vsebovale iskani podatek:
je 6 anketiranih oziroma 26% prekinilo stik s povzroĉiteljem nasilja,
15 anketiranih oziroma 65% ni prekinilo stika s povzroĉiteljem nasilja.
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Graf 18: Ste poiskali pomoč? Če ste, na koga ste se obrnili?
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Vir: Vuĉenović (2007, str. 207)

Od 23 anketiranih ljudi v eni anketi oziroma v 4% ni bilo odgovora, ali je ţrtev nasilja
poiskala pomoĉ, in ĉe je, na koga se je obrnila.
Med anketami, ki so vsebovale iskani podatek:
5 anketiranih oziroma 22% ni poiskalo pomoĉi,
1 anketirani oziroma 4% je poiskal pomoĉ pri policiji,
5 anketiranih oziroma 22% je poiskalo pomoĉ na centru za socialno delo,
1 anketirani oziroma 4% je poiskal pomoĉ pri zdravstveni sluţbi,
2 anketirana oziroma 9% sta poiskala pomoĉ pri nevladnih organizacijah,
8 anketiranih oziroma 35% je poiskalo pomoĉ pri sorodnikih,
nihĉe od anketiranih se po pomoĉ ni obrnil na sodišĉe ali po pravno pomoĉ.
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11 ZAKLJUČEK

Nasilje je med nami. Krivic in nasilja nad starejšimi ljudmi je veliko. Pojavnost se ne
zmanjšuje. Vedno veĉ ga je. Ima tendenco narašĉanja. Najbolj nedostopno
odkrivanju je nasilje nad starejšimi. Otrok ali ţenska, ki sta bila nekoĉ zlorabljena,
bosta morda ĉez leta, ko bo rana manj boleĉa, o tem spregovorila. Ţenske z otroki se
iz neznosnih razmer lahko umaknejo v zatoĉišĉa, starejši ljudje pa o tem ne govorijo.
Ni varnih hiš, ki bi bile namenjene izkljuĉno zlorabljenim starejšim osebam. Tako jih
veĉina boleĉino skrije vase in jo odnese s seboj v grob.
Branje razliĉne literature, ĉlankov, pogovori s strokovnimi delavci, izvedba lastnega
anketnega vprašalnika so me privedli do ugotovitve, da je najpogostejša zloraba nad
starejšimi ljudmi prav finanĉna zloraba.
Starejše na razliĉne naĉine izsiljujejo sorodniki. Ker so starejši nemoĉni, denar
izroĉijo izsiljevalcu in o tem molĉijo. Ker ne poišĉejo pomoĉi, se izsiljevanje nadaljuje.
Zelo pogosti so primeri, da starejša oseba pooblasti nekoga za razpolaganje s
pokojnino, ta pa mu je ne nameni v celoti. Priskrbi mu samo osnovne potrebšĉine,
preostanek pa porabi za druge namene. Obstajajo pa tudi primeri, ko mu svojci ali pa
skrbniki vzamejo celotno pokojnino.
Ugotovila sem tudi, da je najbolj prikrito in teţko dokazljivo psihiĉno nasilje. Gre za
ţaljive besede ter ignoriranje.
Najpogostejši vzroki nasilja so revšĉina, brezposelnost, pohlep po bogastvu in
dobrinah, nizka izobraţenost, nemoĉ strokovnih sluţb pri odkrivanju in ukrepanju,
slaba odzivnost socialnega okolja, nizka socialna kultura ljudi, odkrivajo se predvsem
hujša nasilja, sodelovanje med odgovornimi sluţbami pa je pomanjkljivo.
Najpogostejši vzroki neukrepanja pa so odvisnost starih, bolnih, invalidnih od storitev
in pomoĉi svojcev, ni varnih hiš izkljuĉno za starejše, socialne sluţbe in zdravstvo
nimajo dovolj pooblastil…
Ob obisku na domu starejšega ĉloveka, za katerega obstaja sum, da je ţrtev zlorabe
ali nasilja, lahko strokovnjaki, med katerimi je tudi patronaţna sestra, opazijo
doloĉene znake, ki kaţejo na nasilje ali zlorabo. Patronaţna sestra ima pri odkrivanju
in opozarjanju na neprimerne odnose in ravnanje pomembno vlogo, saj pogosteje
kot druge sluţbe vstopa v druţino. Pri svojem delu ni le izvajalka, sestra mora znati
prisluhniti tudi tišini, videti odnose v druţini. Da bi sum preverila, mora biti pozorna
na morebitne poškodbe starejše osebe, na oĉitne znake slabe oskrbe, nasprotujoĉe si
podatke, ki jih dajeta morebitni storilec in ţrtev, oĉiten strah starostnika…
Celotna druţba bi morala poskrbeti za osvešĉanje javnosti, kaj nasilje sploh je, da je
njegova pojavnost vse pogostejša in da se je potrebno boriti proti nasilju. Pomembno
je uzavešĉati vse generacije. Bolj ko bo drţava osvešĉala in izobraţevala strokovno in
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drugo javnost in bolj ko se bodo ţrtve zavedale podpore institucij, ki delajo na
podroĉju nasilja, bolj se bo zaĉel krog nasilja, ki se pojavlja iz generacije v
generacijo, poĉasi, toda zanesljivo krĉiti. S sodelovanjem vseh, ki se kakorkoli
ukvarjajo z reševanjem problematike nasilja nad starejšimi ljudmi, bo zagotovljeno
zmanjšanje krivic in nasilja, izboljšala se bo kakovost ţivljenja ţrtev in s tem tudi
njihovo zdravstveno stanje.
Pogosto so starejši ljudje slabo informirani, nepouĉeni o svojih pravicah. Ne vedo,
kam se lahko v primeru nasilja obrnejo po pomoĉ. Pogosto pa si nasilja ne razlagajo
pravilno. Za veĉino ljudi je nasilje samo pretepanje, brcanje. Torej zgolj fiziĉno
nasilje.
Ĉe ţe, starejši ljudje pogosto poišĉejo strokovno pomoĉ šele takrat, ko so preizkusili
ţe vse druge moţnosti za rešitev teţave, s katero se sooĉajo.
Za ţrtev je zelo pomembno, da najde osebo, ki ji zaupa, in ne poskuša zanikati
travme. Ĉe ţrtev ne spregovori, se morajo oglasiti tisti, ki vedo, kaj ţrtev preţivlja.
Nasilje je potrebno ustaviti. Ţrtve nasilja je potrebno razumeti, saj imajo zaradi
mehanizmov, uĉinkov in posledic nasilja ter ukoreninjenih prepriĉanj v druţbi
omejene moţnosti poskrbeti za svoje pravice.
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PRILOGE
Priloga: Anketni vprašalnik
Sem Vesna Bukovski, študentka Fakultete za upravo v Ljubljani. Pri izdelovanju
diplome z naslovom Nasilje nad starejšimi ljudmi v Sloveniji delam raziskavo o nasilju
in pri tem bi potrebovala vašo pomoĉ. Pred vami je anketni vprašalnik, ki ga, prosim,
iskreno in v celoti izpolnite. Anketa je popolnoma anonimna, rezultati pa bodo
uporabljeni le v diplomskem delu.

1. STAROST OSEBE Z IZKUŠNJO NASILJA
Zaporedna
številka
1
2
3
4
5

Odgovor
65-69
70-74
75-79
80-85
nad 85

2. SPOL OSEBE Z IZKUŠNJO NASILJA
Zaporedna
številka
1
2

Odgovor
moški
ţenski

3. STOPNJA IZOBRAZBE OSEBE Z IZKUŠNJO NASILJA
Zaporedna
številka
1
2
3
4
5
6

Odgovor
nima konĉane
osnovne šole
osnovna šola
poklicna šola
srednja šola
višja, visoka šola
magisterij, doktorat
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4. NARODNA PRIPADNOST OSEBE Z IZKUŠNJO NASILJA
Zaporedna
številka
1
2

Odgovor
slovenska
drugo

5. ŠTEVILO OTROK OSEBE Z IZKUŠNJO NASILJA
Zaporedna
številka
1
2
3
4
5
6

Odgovor
nima otrok
en otrok
dva otroka
trije otroci
štirje otroci
veĉ kot štirje otroci

6. SPOL POVZROĈITELJA/POVZROĈITELJICE NASILJA
Zaporedna
številka
1
2

Odgovor
moški
ţenska

7. PODROĈJE, KJER ŢIVI NASILNA OSEBA OZ. OSEBA, KI JE BILA NASILNA
Zaporedna
številka
1
2

Odgovor
Celjska regija z
okolico
drugo
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8. NARODNA PRIPADNOST POVZROĈITELJA NASILJA
Zaporedna
številka
1
2

Odgovor
slovenska
drugo

9. STAROST POVZROĈITELJA/POVZROĈITELJICE NASILJA
Zaporedna
številka
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Odgovor
do 15 let
16-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75
76-85
nad 85
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10. VRSTA SOCIALNEGA ODNOSA POVZROĈITELJA/POVZROĈITELJICE NASILJA
DO ANKETIRANEGA
Zaporedna
številka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Odgovor
zakonski partner
bivši zakonski
partner
izvenzakonski
partner
bivši izvenzakonski
partner
brat
sestra
sin
hĉi
vnuk
vnukinja
uradna oseba
znana oseba
druga sorodna
oseba

11. STOPNJA IZOBRAZBE POVZROĈTELJA/POVZROĈITELJICE NASILJA
Zaporedna
številka
1
2
3
4
5
6

Odgovor
nima konĉane
osnovne šole
osnovna šola
poklicna šola
srednja šola
višja, visoka šola
magisterij, doktorat
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12. DELOVNI STATUS POVZROĈITELJA/POVZROĈITELJICE NASILJA
Zaporedna
številka
1
2
3

Odgovor
zaposlen
nezaposlen
upokojen

13. KOLIKO ĈASA OSEBA Z IZKUŠNJO NASILJA DOŢIVLJA OZIROMA JE
DOŢIVLJALA NASILJE?
Zaporedna
številka
1
2
3
4
5
6

Odgovor
enkrat
nekaj mesecev
do 5 let
do 10 let
do 20 let in veĉ
opisno: dolgo, veĉ
ĉasa, veĉ let

14. STE ŢE KDAJ PREJ V ŢIVLJENJU DOŢIVLJALI NASILJE?
Zaporedna
številka
1
2
3
4
5
6
7

Odgovor
ne
v otroštvu
v puberteti
ob zaĉetku
partnerskega
odnosa
v ĉasu skupnega
bivanja
po poroki
drugo
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15. PROSTOR, V KATEREM PRIHAJA/JE PRIŠLO DO NASILJA
Zaporedna
številka
1
2
3
4
5

Odgovor
ţrtvin dom
dom povzroĉitelja
javni odprt prostor
javni zaprt prostor
drugo

16. VRSTE NASILJA, KI GA/STE GA DOŢIVLJALI
Zaporedna
številka
1
2
3
4
5
6
7
8

Odgovor
psihiĉno nasilje
fiziĉno nasilje
finanĉna zloraba
zanemarjaje
zapušĉenost
spolna zloraba
institucionalna
zloraba
drugo
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17. ANKETIRANI JE PREKINIL STIK S POVZROĈITELJEM NASILJA
Zaporedna
številka
1
2
3

Odgovor
ni odgovora
da
ne

18. STE POISKALI POMOĈ? ĈE STE, NA KOGA STE SE OBRNILI?
Zaporedna
številka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Odgovor
ni odgovora
ne
policija
center za socialno
delo
zdravstvena sluţba
sodišĉe
nevladne
organizacije
pravna pomoĉ
sorodniki
drugo
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
Vesna Bukovski, rojena 03.06.1984 v Celju, potrjujem, da sem avtorica diplomske
naloge z naslovom Nasilje nad starejšimi ljudmi v Sloveniji. Z objavo diplomskega
dela na internetnih straneh se strinjam.
Lektor diplomske naloge: ga. Ida Završnik.
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