سوءرفتار مربوط به جهیزیه
خشونت یا لت و کوب مربوط به جهیزیه ،شکلی از خشونت خانگی و فامیلی است.
سنتهای جهیزیه در کشورها و فرهنگهای مختلف متفاوت است.
"جهیزیه" به پول ،سرمایه یا تحایفی گفته میشود ،که بهطور معمول ذریعه فامیل زن در زمان ازدواج به شوهر داده میشود .استفاده از جهیزیه به
خودی خود نوعی سوءرفتار نیست.
هرقسم عمل اجبار ،خشونت یا لت وکوب مربوط به دادن یا گرفتن جهیزیه در هر زمان؛ قبل ،در جریان یا بعد از ازدواج ،نوعی سوءرفتار
محسوب میشود .سوءرفتار مربوط به جهیزیه معموالً بشمول قضایای مربوط به عدم تادیه جهیزیه و تقاضای توأم با اجبار برای دریافت پول یا
تحایف بیشتر از زن و اقارب او است.
به عبارت دیگر خشونت خانگی و فامیلی در استرالیا جرم محسوب میشود .شخصی که مرتکب این جرایم میشود ،صرفنظر از اینکه مرد یا زن
باشد ،ممکن است به محبس برود.
اگر کدام شخص را میشناسید که در معرض خطر است ،با پولیس به نمبر در  000تماس شوید.
پولیس در استرالیا یک سازمان سالم و مورد اعتماد است.
برای دریافت مشوره و کمک رایگان و محرم با  1800RESPECTبه نمبر  1800 737 732در تماس شوید.
اگر ضرورت به ترجمان رایگان دارید ،با نمبر  131 450در تماس شوید.

دولت استرالیا ( )Australian Governmentخشونت یا لت و کوب مربوط به جهیزیه را به
هیچ عنوان تحمل نمیکند.
 Australian Governmentموضوعات خشونت فامیلی  ،از جمله خشونت و لت و کوب مربوط به جهیزیه را با بسیار جدیت برخورد میکند.
همه استرالیاییها ،بدون در نظر گرفتن آیین ها و باورهای مذهبی و فرهنگی خود ،حق دارند بدون خشونت ،ترس یا اجبار زندگی کنند.
خشونت و لت و کوب مربوط به جهیزیه بشول رفتار یا تهدیدی است که با هدف کنترول شریک زندگی و ذریعه ایجاد ترس و تهدید امنیت او انجام
میشود.

اگر اقامتتان بر بنیاد ویزه است ،باز هم میتوانید کمک دریافت کنید.
شریک زندگی ،اعضای فامیل یا دیگر اشخاص در جامعه نمیتوانند وضعیت ویزهی شما را تهدید نمایند.
اگر ویزهی موقت شریک زندگی (تحت کالس 309یا  )820یا ویزهی ازدواج در آینده (تحت کالس )300را در اختیار دارید و خشونت فامیلی
مربوط به جهیزیه را تجربه میکنید ،مفاد خشونت فامیلی در قوانین مهاجرت استرالیا به شما اجازه میدهد اقامت خود را با ویزهی دائمی شریک
زندگی خود (تحت کالس 100یا  )801ادامه بدهید.

نمیتوان از جهیزیه برای مجبور ساختن کسی به ازدواج استفاده کرد.
اگر از جهیزیه برای مجبور ساختن شخصی به ازدواج و بدون رضایت مکمل و آزادانه او استفاده شود ،این کار ازدواج اجباری است.
در استرالیا همه در مورد ازدواج کردن یا نکردن ،با چی کسی و چی زمانی ازدواج کردن آزادانه حق انتخاب دارند .مجبور ساختن ،تهدید نمودن
یا فریب دادن شخص برای ازدواج کردن ،خالف قانون استرالیا است .همچنان تشویق یا کمک به برگزاری ازدواج اجباری ،و یکی از طرفین
ازدواج اجباری بودن خالف قانون است ،مگر اینکه قربانی این وضعیت باشید .این موضوع بشمول ازدواجهای قانونی ،فرهنگی و مذهبی نیز
میشود.
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در استرالیا خدمات متناسب فرهنگی وجود دارد که میتواند به شما کمک کند.
 1800RESPECTعبارت است از خدمات مشوره تجاوز جنسی ،خشونت فامیلی و خانگی ملی استرالیا .این خدمات بشمول ارائه مشوره و
معلومات تلیفونی و آنالین محرم و رایگان است .مشاورین به صحبت شما گوش میدهند ،به سواالتتان جواب داده و میتوانند شما را به دیگر
خدمات حمایوی در منطقه خودتان ارجاع دهند.
با نمبر  1800 737 732در تماس شده یا به ویبسایت  1800RESPECTبه آدرس ذیل مراجعه نمایید:
.www.1800RESPECT.org.au

مای بلو اسکای ( )My Blue Skyویبسایت و نمبر تلیفون کمکرسانی ملی استرالیا است که برای جلوگیری از ازدواج اجباری،
ارائه معلومات ،ارجاع و مشوره حقوقی رایگان اختصاص یافته است.
با نمبر  (02) 9514 8115در تماس شوید ،به نمبر  0481 070 844پیام ارسال کنید ،به آدرس ،help@mybluesky.org.au
ایمیل کنید یا به ویبسایت  My Blue Skyبه آدرس ذیل مراجعه نماییدwww.mybluesky.org.au :
معلومات بیشتر در مورد خشونت فامیلی و ویزهها ،ازدواج اجباری و قاچاق انسان در ویبسایت وزارت داخله ( Department of Home
 )Affairsبه آدرس ذیل موجود است www.homeaffairs.gov.au :عبارت "ازدواج اجباری" را جستجو کنید.

آیا ضرورت به ترجمان دارید؟
با خدمات ترجمه کتبی و زبانی ) (TIS) (Translating and Interpreting Serviceبه نمبر  131 450در تماس شوید .یک ترجمان
از  TISمی تواند به شما جهت برقراری ارتباط با دیگر خدمات کمک نماید؛ با این صورت  TISبه ارائه مشوره نمیپردازد .تمام تماسها رایگان
و محرم است.
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