
Nasıl daha fazla bilgi 
edinebilirim?
Ulusal Plan ve İkinci Eylem Planı hakkında daha fazla 
bilgi edinmek için www.dss.gov.au/nationalplan sitesine 
girin

Ulusal Plan’ın Kolay Okunan bir sürümü de internet 
sitesindedir.

Yardıma ihtiyacınız var mı?
Siz veya tanıdığınız biri ev içi veya aile şiddeti veya 
cinsel saldırı yaşıyorsanız, şuraları arayarak yardım 
alın:

• Siz veya bir çocuk ya da başka bir kişi yakın bir 
tehlike altında ise 000

• 1800 RESPECT – 1800 737 732
• Relationships Australia – 1300 364 277
• Erkekler Hattı – 1300 789 978

İkinci Eylem Planı’nı 
Nasıl destekleyebilirim?
Kadınlara ve çocuklarına karşı şiddeti azaltmak 
herkesin sorumluluğudur ve uzun süreli bir güçlüktür. 
Birlikte çalışarak ve şiddetin meydana gelmesine 
olanak sağlayan tavır ve davranışlara karşı çıkarak 
toplumlarımızda gerçek ve kalıcı değişiklikler 
yaratabiliriz. Bunda yer alabilmenizin farklı yolları 
vardır: Şunları yapabilirsiniz:

• cinsel eşitliği teşvik edin ve ailenizde, 
toplumunuzda, işyerinizde ve spor grubunuzda 
kadınlara ve çocuklarını hedefleyen şiddete karşı 
açıkça konuşun

• yerel kadınlar servisinizde, gençlik grubunuzda, 
evsizler için barınaklarda, Yerli veya çokkültürlü 
gruplarda gönüllü çalışın veya bunlara bağış yapın 
ya da toplum veya belediye örgütlerine katılın

• www.theline.org.au sitesine bir göz atın ve ailenizde 
ve toplumunuzda saygılı ilişkileri teşvik edin

• Our WATCH ile bağlantı kurun www.ourwatch.org
• Kadınlara ve Çocuklarına karşı Şiddeti Önleme 

Vakfı ile bağlantı kurun  
www.preventviolence.org.au 

• White Ribbon’u Facebook’ta  
(/WhiteRibbonAustralia) veya Twitter’da  
(@WhiteRibbonAust) izleyin

• Ulusal Kadın Birlikleri ile bağlantı kurun 
www.dpmc.gov.au/women/news/2013/six-national-
women-s-alliances.cfm

• Avustralya’nın Kadınların Güvenliği için Ulusal 
Araştırma Örgütü’ne ilişkin bilgi edinin  
www.anrows.prg.au 

• Kişisel Güvenlik Anketi ve Kadınlara Karşı Şiddete 
ilişkin Toplum Tavrı hakkında Ulusal Anket dâhil 
anahtar istatistiklere bakın

• gelecek yıl yayınlanacak olan Ulusal Plan İletişim 
Stratejisi’ni bekleyin. Nasıl sürece katılabileceğiniz 
hakkında size daha fazla bilgi verecektir.

Güvenlikli ve şiddetten arınmış
Federal, eyalet ve bölge hükümetlerinin bir girişimi

2010-2022 Kadınlara ve Çocuklarına karşı Şiddeti 
Azaltma Ulusal Planı

2013-2016 İkinci Eylem Planı

İlerleme
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Kadınlara ve Çocuklarına Karşı 
Şiddeti Azaltma Ulusal Planı 
nedir?
Ev içi ve aile şiddeti ve cinsel saldırı, durdurulması 
gereken suçlardır. Avustralya’da, 15 yaşlarından bu 
yana yaklaşık üç kadından biri bedensel şiddeti ve 
yaklaşık beşte biri cinsel şiddeti yaşamıştır.

Bu nedenle Federal, eyalet ve bölge hükümetleri, 12 
yıllık bir 2010-2022 Kadınlara ve Çocuklarına karşı 
Şiddeti Azaltma Ulusal Planı (Ulusal Plan) geliştirmek 
üzere toplumla birlikte çalışmıştır.

2011’de çıkarılan Ulusal Plan, kadınlara ve çocuklarına 
karşı şiddeti azaltmak üzere neler yaptığımızı anlatır. 
Vizyonu şudur: 

Avustralyalı kadınlar ve çocukları 
güvenlikli toplumlarda şiddetten uzak 
yaşar.
Ulusal Plan, geçmişte neler yaptığımızı öğrenebilmemiz 
ve gelecek için değişiklikler yapabilmemiz için, zaman 
içinde birbirleri üzerinde inşa edilmiş dört Eylem 
Planı’ndan oluşur.

İlk üç yıl içinde, kadınlara ve çocuklarına karşı şiddeti 
azaltmak için güçlü bir temel attık.

İkinci Eylem Planı nedir?
İkinci Eylem Planı, Ulusal Plan için bir sonraki önemli 
bir adımdır. İlerleme ve İlk Eylem Planı’nın temellerine 
dayanma üzerinde odaklaşır. 2013’ten 2016’ya kadar 
sürer ve kadınlar ve çocuklarına karşı şiddeti azaltmak 
için önemli olduklarını tüm hükümetlerin kabul ettiği 26 
pratik eylemi tanımlar.

Bu 26 eylem aracılığıyla şunları gerçekleştirmek için 
daha fazla iş yapıyoruz:

• En başta şiddetin durdurulması için tüm toplumun 
katkısını sağlamak.

• Yerli kadınlara, kültürel ve dilsel farklılık taşıyan 
kökenlerden kadınlara ve engelli kadınlara karşı 
şiddeti öğrenmek ve durdurmak.

• Polis, mahkemeler ve yasal sistem gibi sistemlerin 
birlikte ve şiddeti yaşayan kadınları destekleyen 
servislerle ve şiddeti gerçekleştiren erkeklerle 
çalışabilmesini ilerletmek.

• Şiddeti gerçekleştiren erkekler için, kadınların 
güvenlikli olması amacıyla, programları iyileştirmek.

• Şiddet içeren davranışları durdurmada ve yardım 
ihtiyacı duyan kadınları desteklemede nelerin işe 
yaradığı hakkında daha fazla bilgi edinmek.

İkinci Eylem Planı ve eylemleri hakkında daha fazla 
bilgiyi www.dss.gov.au/nationalplan sitesinden 
sağlayabilirsiniz.

İkinci Eylem Planı nasıl 
geliştirildi?
İkinci Eylem Planı’nı geliştirmek için Şubat 2014’te, 
yaklaşık 100 uzmanın ve kuruluşun katıldığı yuvarlak 
masa toplantıları düzenlendi. Ayrıca 50’den fazla yazılı 
sunum aldık.

2013’te, Ulusal Plan kapsamında belirli eylemler 
için, şunlar dahil birçok kişiye danıştık: Kadınlar ve 
Çocuklarına karşı Şiddeti Önleme Vakfı; Kadınların 
Güvenliği için Avustralya’nın Ulusal Araştırma 
Örgütü (ANROWS) ve şiddeti gerçekleştirenlerle ilgili 
çalışmalar.

İlk Eylem Planı
Güçlü bir temel inşa 
etmek
2010-2013

Üçüncü Eylem 
Planı
Umut verici sonuçlar
2016-2019

İkinci Eylem Planı
İlerleme
2013-2016

Dördüncü Eylem 
Planı
Köşeyi dönmek
2019-2022


