የጥሎሽ ዝግጅትን አላግባብ መጠቀም (Dowry Abuse)
ከጥሎሽ ጋር በተያያዘ የሚፈጸም ጥቃት ወይም ማስፈራሪያ ቤት ውስጥ እና በቤተሰብ ላይ የሚፈጸም
ግፍ ነው።
ከጥሎሽ ጋር የተያያዙ ልማዶች ከአገር አገርና ከባሕል ባሕል የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ።
‘ጥሎሽ’ ጋብቻ ሲፈጸም አብዛኛውን ጊዜ የሴቷ ቤተሰብ ለባልየው የሚሰጠውን ገንዘብ፣ ንብረት ወይም የስጦታ ዕቃዎች ያመለክታል። ጥሎሽ መስጠት
በራሱ አግባብ ያልሆነ ድርጊት ተደርጎ አይታይም።
በማንኛውም ጊዜ ይኸውም ከጋብቻ በፊት፣ በጋብቻ ወቅት ወይም ከጋብቻ በኋላ ጥሎሽ የተሰጠው ወይም የተወሰደው በግዴታ፣ በኃይል ወይም በጫና
ከሆነ ይህ አግባብ ያልሆነ ድርጊት ተደርጎ ይታያል። ከጥሎሽ ጋር የተያያዘ ጥቃት በአብዛኛው ጥሎሽ አልተከፈለም በሚል ሰበብ እንዲሁም ከአንዲት
ሴት እና ከዘመዶቿ ተጨማሪ ገንዘብ ወይም ስጦታ ለማግኘት በጉልበት ማስገደድን ይጨምራል።
ቤት ውስጥ እና በቤተሰብ ላይ የሚፈጸም ጥቃት በአውስትራሊያ ሕግ መሠረት ወንጀል ነው። እንዲህ ዓይነት ወንጀል የፈጸመ ሰው (ወንድም ሆነ ሴት)
ሊታሰር ይችላል።
በእርስዎ ወይም በሚያውቁት ሰው ላይ የተደቀነ አደጋ ካለ በ000 ወደ ፖሊስ ይደውሉ።
በአውስትራሊያ የሚገኙ ፖሊሶች ለደኅንነት የማያሰጉና እምነት የሚጣልባቸው ናቸው።
በሚስጥር ነፃ የምክር አገልግሎትና መረጃ ለማግኘት 1800RESPECT ጋር በ1800 737 732 ደውሎ ማነጋገር ይቻላል።
አስተርጓሚ በነፃ ማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ 131 450 ላይ ይደውሉ።

የአውስትራሊያ መንግሥት (Australian Government) ከጥሎሽ ጋር በተያያዘ በማንኛውም ሁኔታ
የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ወይም ትንኮሳዎችን በቸልታ አያልፍም።
የአውስትራሊያ መንግሥት (Australian Government) ከጥሎሽ ጋር በተያያዘ የሚፈጸም ጥቃትና ትንኮሳን ጨምሮ በቤተሰብ ውስጥ የሚፈጸምን
ጥቃት እጅግ አክብዶ ያየዋል። ሁሉም አውስትራሊያውያን ሃይማኖታቸው፣ ባሕላዊ ልማዳቸው እና እምነታቸው ምንም ሆነ ምን ለጥቃት ሳይጋለጡ
ወይም ጫና ሳይደረግባቸው እንዲሁም ከፍርሃት ነፃ ሆነው የመኖር መብት አላቸው።
ከጥሎሽ ጋር የተያያዙ ጥቃቶችና ትንኮሳዎች የትዳር ጓደኛን ወይም ቤተሰቦቻቸውን በማስፈራራት አሊያም ጉዳት ለማድረስ ዛቻ በመሰንዘር የእነሱን
ሕይወት ለመቆጣጠር የሚፈጸምን ድርጊት ወይም የሚሰነዘሩ ማስፈራሪያዎችን ያካትታል።

አውስትራሊያ ውስጥ ያላችሁት በቪዛ ከሆነ እናንተም እርዳታ ማግኘት ትችላላችሁ።
የትዳር ጓደኛችሁ፣ የቤተሰብ አባላት ወይም በአካባቢያችሁ ያሉ ሌሎች ሰዎች በቪዛ አገር ውስጥ የመቀመጥ መብታችሁን ሊያሳጧችሁ አይችሉም።
ለባለትዳሮች የሚሰጥ ጊዜያዊ ቪዛ (ንዑስ ክፍል 309 ወይም 820) ወይም ለእጮኛሞች የሚሰጥ ቪዛ (ንዑስ ክፍል 300) ካላችሁና ከጥሎሽ ጋር
የተያያዘ ቤተሰባዊ ጥቃት ከተፈጸመባችሁ የአውስትራሊያ የኢሚግሬሽን ሕግ የቤተሰብ ግፍ የተፈጸመባቸው ሰዎች ለባለትዳሮች በሚሰጥ ቋሚ የቪዛ
(ንዑስ ክፍል 100 ወይም 801) ማመልከቻ መቀጠል የሚያስችላቸው ዝግጅት አለው።

ጥሎሽ አንድ ሰው ተገድዶ ወደ ትዳር እንዲገባ ለማድረግ መዋል የለበትም።
ጥሎሽ አንድ ሰው ሙሉ በሙሉና ያለውዴታው ጋብቻ እንዲፈጽም ለማስገደድ ከዋለ ይህ በግዴታ የተፈጸመ ጋብቻ ተደርጎ ይታያል።
አውስትራሊያ ውስጥ ሁሉም ሰው የማግባት ወይም ያለማግባት እንዲሁም ማንን እና መቼ ማግባት እንዳለበት የመምረጥ ነፃነት አለው። የአውስትራሊያ
ሕግ ማንኛውንም ሰው አስገድዶ፣ አስፈራርቶ ወይም አታልሎ እንዲያገባ ማድረግን ይከለክላል። በተጨማሪም የግዴታ ጋብቻን ማበረታታት ወይም
በማቀናጀት ሥራ መሳተፍ እንዲሁም አንድ ሰው የግዴታ ጋብቻ ከፈጸመ (ተገድዶ ያገባውን አይጨምርም) ሕግ እንደመጣስ ይቆጠራል። ይህም
በሕጋዊ፣ በባሕላዊና በሃይማኖታዊ መንገድ የተፈጸሙ ጋብቻዎችን የሚመለከት ይሆናል።

አውስትራሊያ ውስጥ ከባሕል ጋር ለተያያዙ ጉዳዮች ምላሽ የሚሰጡ ዝግጅቶች አሉ።
1800RESPECT ፆታዊ ጥቃት እንዲሁም የቤተሰብና የቤት ውስጥ ጥቃት ሲፈጸም እርዳታ ማግኘት የሚቻልበት የአውስትራሊያ ብሔራዊ የምክር
አገልግሎት (Australia’s national sexual assault, family and domestic violence counselling service) መስጫ ነው።
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በዚህ ዝግጅት በስልክና በኢንተርኔት በነፃ የምክርና የመረጃ አገልግሎት በሚስጥር ይሰጣል። አማካሪዎች እርስዎ የሚነግሯቸውን ካዳመጡ በኋላ
ለጥያቄዎችዎ መልስ ይሰጣሉ፤ በተጨማሪም በአካባቢዎ የሚገኙ ሌሎች ድጋፍ ሰጪ አገልግሎቶችን ሊጠቁሙዎ ይችላሉ።
በ1800 737 732 በመደወል ወይም www.1800RESPECT.org.au አድራሻ በመጠቀም 1800RESPECT
ድረ-ገጽን መጎብኘት ይችላሉ።
My Blue Sky ያለፈቃደኝነት የሚፈጸም ጋብቻን ለመከላከል፣ መረጃ ለማግኘት፣ የት መሄድ እንዳለባችሁ ለመጠቆምና ነፃ የሕግ ምክር አገልግሎት
ለመስጠት ተብሎ የተዘጋጀ የአውስትራሊያ ብሔራዊ ድረ ገጽ እና የመረጃ ዝግጅት ነው።
(02) 9514 8115 ላይ ደውሉ፣ በ 0481 070 844 የጽሑፍ መልእክት ላኩ፣ help@mybluesky.org.au ላይ ኢሜይል ላኩ
ወይም www.mybluesky.org.au የሚለውን አድራሻ ተጠቅማችሁ My Blue Sky ድረ ገጽን ጎብኙ
በቤተሰብ ላይ የሚፈጸምን ጥቃት፣ ቪዛንና ሕገ ወጥ የሰው ዝውውርን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የአገር ውስጥ ጉዳይ ዘርፍ
(Department of Home Affairs) ድረ ገጽ ለመጎብኘት በwww.homeaffairs.gov.au በሚለው አድራሻ በመጠቀም “forced
marriage” በሚለው ሐረግ ፍለጋ ማድረግ ይቻላል።

አስተርጓሚ ይፈልጋሉ?
በ131 450 ላይ በመደወል የትርጉምና የማብራሪያ አገልግሎት (Translating and Interpreting Service) (TIS) ክፍሉን ማግኘት
ይችላሉ። TIS ውስጥ የሚሠራ አንድ አስተርጓሚ ከሌሎች አገልግሎት ሰጪ አካላት ጋር መነጋገር እንዲችሉ ሊረዳዎት ይችላል፤ ይሁንና TIS የምክር
አገልግሎት አይሰጥም። የስልክ መስመሩ ነፃ ከመሆኑም ሌላ ጉዳይዎ በሚስጥር ይያዛል።
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