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Motion av Sofia RHodigh (KD) om våld mot
äldre kvinnor

Både äldre män och kvinnor utsätts för våld. Det kan vara våld i nära relation
er, av anställda inom vård och omsorg, av grannar i särskilda boenden och av
deltagare i dagverksamhet. Våldet mot kvinnorna är ofta upprepat våld och av
de äldre våldsutsatta är det nästan enbart kvinnor som utsätts för sexuellt våld.
Undersökningar bland äldre kvinnor med hemtjänst eller trygghetslarm i Göte
borg år 2004, har visat att om våld, hot, trakasserier och försummelser räknats
samman så. hade nästan var tredje kvinna i undersökningen drabbats.
Det finns enbart ett fåtal svenska studier om våld mot äldre kvinnor.
Socialstyrelsen har uppmärksammat problematiken och tagit fram ett utbild
ningsmaterial ”Blånader och silverhår” författat av Ann Jönsson. I förordet
skriver generaldirektören Lars-Erik Holm ” Det är först på senare år som det
börjat uppmärksammas att äldre kvinnor utsätts för våld. Samhällets syn på
äldre människor är förmodligen en bidragande orsak till att problemet länge
varit osynligt i den offentliga debatten. 1 många sammanhang betraktas äldre
som en homogen grupp, där den utmärkande egenskapen är just åldern. I stäl
let för att ses som män och kvinnor ”blir” personerna sin ålder, så kallad ålderism. Detta riskerar bland annat att leda till att sexuella övergrepp osynliggörs.”
En ny studie av forskaren Madeleine Sundström vid Nationellt Centrum för
kvinnofrid, NCK, visar att stödinsatser vid utsatthet för våld idag är otillräck
liga och ibland obefintliga för kvinnor äldre än 65 år..
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Ett kompetent och respektfullt bemötande hos de olika aktörer som kommer i
kontakt med våldsutsatta äldre kvinnor är viktigt. Lika viktigt är att personalen
genom ett lyhört förhållningssätt upptäcker tidiga tecken på att allt inte står rätt
till och förmår agera utifrån det. Ofta är problematiken hos äldre kvinnor av
speciell art eftersom de känner att de får skylla sig själva eller för att de tycker
det är jobbigt att prata om exempelvis sexuellt våld. Utbildning är i samman
hanget viktig för att personalen ska våga fråga om våld.

Kristdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta
att ge äldreförvaltningen i uppdrag att göra en handlingsplan för att
öka kompetensen och insikten om våld mot äldre i allmänhet och
mot äldre kvinnor i synnerhet, hos samtlig personal inom stadens
äldreomsorg, både i privat och i egen regi.
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Sofia Modigh (KD)

