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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα – “WHOSEFVA – Δουλεύοντας με Οργανισμούς Υγείας για
την Στήριξη Ηλικιωμένων Γυναικών Θυμάτων Βίας”
Η βία κατά των ηλικιωμένων, ιδιαίτερα κατά των ηλικιωμένων γυναικών, είναι υπαρκτή σε
όλες τις κοινωνικές τάξεις και κουλτούρες και είναι ένα διαδεδομένο φαινόμενο στην
Ευρώπη. Παρόλα αυτά, στην Ευρώπη παρατηρείται ένα κενό στην ύπαρξη εκπαιδευτικού
υλικού διαθέσιμου σε επαγγελματίες υγείας και άλλους παρόχους υπηρεσιών – ένα θέμα που
το WHΟSEFVA ασχολήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια.
Στο έργο WHOSEFVA διεξήχθησαν συνεντεύξεις με επαγγελματίες υγείας οι οποίες
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συμμετάσχει ποτέ ή σπανίως σε κάποια εκπαίδευση πρόληψης της κακοποίησης
ηλικιωμένων και 96% δεν έχουν συναντήσει ποτέ ή σπανίως θύματα στην εργασία τους.
Παρόλο που η κακοποίηση ηλικιωμένων είναι μία σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων του
ανθρώπου αλλά και ένα βασικό ζήτημα δημόσιας υγείας, το 81% των ερωτώμενων να
θεωρούν ότι η κακοποίηση ηλικιωμένων είναι ένα σημαντικό ή σοβαρό πρόβλημα στην
χώρα τους, 69% των επαγγελματιών υγείας υπέδειξαν πως η αναγνώριση των θυμάτων
βίας δεν αποτελεί προτεραιότητα στην εργασία τους.
Μέχρι το τέλος του έργου, διενεργήθηκαν συνολικά 11 Εργαστήρια Αμοιβαίας Μάθησης και
11 Τοπικά Σεμινάρια τα οποία εκπαίδευσαν 532 επαγγελματίες υγείας (105 στην Ελλάδα)
και κοινωνικής φροντίδας σε έξι χώρες (Αυστρία, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Λετονία
και Ηνωμένο Βασίλειο), με βασικό στόχο την καλύτερη αντιπροσώπευση των συμφερόντων
των ηλικιωμένων γυναικών θυμάτων βίας στον τομέα της υγείας, και συμβάλλοντας με
αυτόν τον τρόπο στην συμμόρφωση με τις προτάσεις της ΕΕ. Μετά τις εκπαιδευτικές
δράσεις, το 94% των συμμετεχόντων αναγνώρισαν την ενδοοικογενειακή βία κατά των
ηλικιωμένων ως ένα σημαντικό ζήτημα προς αντιμετώπιση.
Δημιουργήθηκαν έτσι, ομάδες εργασίας από 161 ηλικιωμένους (30 στην Ελλάδα) που
συμμετείχαν στις δράσεις του έργου, όπου το 14% αυτών ταυτοποιήθηκαν ως θύματα/
επιζήσαντες ενδοοικογενειακής βίας. Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα ηλικιωμένα άτομα που
έχουν βιώσει κακοποίηση αισθάνονται ότι τους φέρονται σαν να ήταν παιδιά, και ότι οι
ανησυχίες τους δεν λαμβάνονται υπόψη όταν μιλούν, και ότι είναι απομονωμένοι ή δεν
έχουν διόδους επικοινωνίας.
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εκπαιδευμένοι στην υποστήριξη θυμάτων.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης στις έξι συμμετέχουσες
χώρες για να αξιολογηθεί πως το υπάρχον εθνικό
νομικό πλαίσιο και λειτουργικό περιβάλλον
ευθυγραμμίζεται με βασικές διεθνείς οδηγίες σχετικά
με το θέμα. Έτσι, αναπτύχθηκαν Ευρωπαϊκές
Συστάσεις Πολιτικής, με βάση την παραπάνω
αξιολόγηση, σχετικά με περαιτέρω ενέργειες που
πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της υποστήριξης των θυμάτων κακοποίησης
ηλικιωμένων στην Ευρώπη.
Η βασικότερη, πρόταση σχετίζεται με την αναγκαιότητα κατάρτισης των επαγγελματιών
σε ότι αφορά την παρατήρηση, αναγνώριση και αντιμετώπιση ακόμη και των πιο
«αόρατων» μορφών κακοποίησης και διάκρισης. Οι εκπαιδεύσεις αυτές θα πρέπει να
στοχεύουν σε ένα μεγάλο εύρος εμπλεκόμενων όπως φροντιστές, γραμμές υποστήριξης
κακοποίησης ηλικιωμένων, επαγγελματίες υγείας ή αστυνομία.
Χρήσιμα εργαλεία τα οποία αναπτύχθηκαν από το έργο WHOSEFVA, τα οποία μπορούν να
διευκολύνουν την πραγματοποίηση της πρότασης αυτής είναι το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης και
το Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Massive Open Online Course – MOOC) του
WHOSEFVA, τα οποία μπορούν να στηρίξουν μελλοντικές εκπαιδεύσεις σε δομές υγείας
ανά την Ευρώπη, με στόχο την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής
φροντίδας σε σχέση με την αποτελεσματική παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα θύματα
κακοποίησης.
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Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το έργο WHOSEFVA, και για την υλοποίηση
δράσεων στην περιοχή σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Σύνδεσμο Μελών
Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου στο info@kakopoiisi.gr.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα, «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»,
2014-2020, της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Με εκτίμηση
Η πρόεδρος Δ.Σ.
Μαίρη Παχιαδάκη
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