Mera information om kampanjen:
www.katketytaanet.fi/sv

Dolda

Den nationella utvecklingsgruppen 2014:
Yrkeshögskolan Diakonia
www.diak.fi

röster

Kyrkostyrelsen
www.evl.fi
Helsingfors Universitet, Utbildningsoch utvecklingscentret Palmenia
www.palmenia.fi
Våldtäktskriscentralen Tukinainen r.f.
www.tukinainen.fi
Suomen Geronomiliitto ry
www.suomengeronomiliitto.fi
Finlands närvårdar- och primärskötarförbund
SuPer rf
www.superliitto.fi
För Trygg Ålderdom - Suvanto rf
www.suvantory.fi
Svenska pensionärsförbundet rf
www.spfpension.fi
Institutet för hälsa och välfärd
www.thl.fi
VALVIRA
www.valvira.fi
Vanhustyön keskusliitto
- Centralförbundet för de gamlas väl ry
www.vtkl.fi
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Den årliga internationella temadagen
om våld mot äldre, World Elder Abuse
Awareness Day, ordnas i år i Uleåborg
den 15 juni. I Finland kallas kampan
jen i allmänhet för Dolda röster. Syftet
med kampanjen är att väcka allmän
medvetenhet och diskussion om våld
mot äldre och åtgärder för att
motarbeta det.

Internationell kampanjdag
mot våld mot äldre 15.6

Att behandla en äldre person
illa är att i ett nära förhållande
göra något som äventyrar den
äldre personens välmående,
säkerhet eller hälsa. Att försumma
andra handlingar, som behövs
för att trygga personens väl,
är likaså etiskt fel.

Våld mot äldre kan vara…
∫
∫
∫
∫
∫

fysiskt våld
psykiskt våld
ekonomiskt utnyttjande
sexuellt utnyttjande
försummande av vård och hjälp

Den som gör sig skyldig till våld mot äldre kan vara
en make eller maka, en familjemedlem, släkting,
vårdare eller någon annan bekant person. Kränkande behandling förekommer i alla åldersgrupper och
sociala grupper. Enligt internationella undersökningar har 4–6 procent av de finländare som fyllt
65 år och nästan 7 procent av hela befolkningen
upplevt fysiskt eller psykiskt våld, blivit ekonomiskt
utnyttjade eller lämnade utan viktig vård och hjälp.

Att tala om problemet lönar sig
Dålig behandling och våld får alltid följder. Offren
kan bland annat få fysiska skador, uppleva en försämring av sitt hälsotillstånd, lida psykiskt eller
åsamkas ekonomisk skada.
Rädsla och skamkänslor sluter alltför ofta ögon,
öron och munnar. Kränkande behandling borde
aldrig accepteras. Hjälp och stöd i svåra situationer går att få hos kommunala socialarbetare,
hemtjänsten, hälsocentralen, polisen, församlingarna och olika föreningar.

