بدرفتاری به خاطر جهیزیه
خشونت یا آزار و اذیت مربوط به جهیزیه نوعی خشونت خانگی و خانوادگی است.
سنت جهیزیه در فرهنگها و کشورهای مختلف متفاوت است.
جهیزیه سنتی است که بر اساس آن معمولا خانوادۀ زن مبلغی وجه نقد ،ملک ،یا هدیهای را به شوهر در زمان ازدواج میدهد .سنت جهیزیه به
خودی خود بدرفتاری محسوب نمیشود.
هر نوع اعمال زورگویی ،خشونت یا آزار و اذیت مربوط به دادن یا گرفتن جهیزیه در هر زمانی قبل ،بعد یا حین ازدواج نوعی بدرفتاری محسوب
میشود .بدرفتاری مربوط به جهیزیه معمول همراه با این ادعا مطرح میشود که جهیزیه پرداخت نشده و زورگویی اعمال میشود تا پول یا هدایای
بیشتری از زن یا اقوام وی گرفته شود.
خشونت خانگی و خانوادگی در استرالیا جرم و غیرقانونی محسوب میشود .هر فردی اعم از مرد یا زن که مرتکب چنین جرمی شود ،ممکن است
به زندان محکوم شود.

اگر شما یا شخصی که میشناسید در معرض خطر است از طریق شمارۀ  000با پلیس تماس بگیرید.
پلیس در استرالیا مطمئن و قابل اعتماد است.
برای کسب اطالعات و دریافت مشاوره محرمانه و رایگان با  1800RESPECTبه شمارۀ  1800 737 732تماس بگیرید.
اگر به مترجم رایگان نیاز دارید با شمارۀ  131 450تماس بگیرید.

دولت استرالیا ) (Australian Governmentتحت هیچ شرایطی خشونت یا آزار و اذیت
مربوط به جهیزیه را برنمیتابد.
 Australian Governmentبا مسائل مربوط به خشونت خانوادگی ،شامل خشونت و آزار و اذیت مربوط به جهیزیه با جدیت برخورد
میکند .همۀ مردم استرالیا صرف نظر از مذهب ،آداب و رسوم فرهنگی و اعتقادات خود ،حق دارند که بدون خشونت ،ترس یا زورگویی زندگی
کنند.
خشونت و آزار و اذیت مربوط به جهیزیه شامل رفتار یا تهدیدهایی میشود که با اعمال ترس و تهدید امنیت همسر یا خانواده او و با هدف کنترل
آنها انجام میشود.

اگر شما دارای ویزا هستید هم میتوانید کمک دریافت کنید.
شریک زندگی ،اعضای خانواده یا افراد دیگر در جامعه نمیتوانند وضعیت ویزای شما را به مخاطره بیاندازند.
اگر شما دارای ویزای موقت همسر (زیرگروه  309یا  )820یا دارای ویزای ازدواج آتی (زیرگروه  )300هستید و مورد خشونت خانوادگی
مربوط به جهیزیه قرار گرفتهاید ،تمهیداتی مربوط به خشونت خانوادگی در قوانین مهاجرت استرالیا وجود دارد که شما را قادر میسازد درخواست
ویزای دائم همسر (زیرگروه  100یا  )801را همچنان ادامه دهید.

جهیزیه نمیتواند برای اجبار افراد به ازدواج استفاده شود.
اگر جهیزیه به عنوان ابزاری برای وادار کردن افراد به ازدواج بدون رضایت کامل و آزادانۀ فرد استفاده شود ،این امر ممکن است به عنوان ازدواج
اجباری تلقی شود.
در استرالیا ،افراد حق دارند آزادانه تصمیم به ازدواج بگیرند و انتخاب کنند که با چه کسی و در چه زمانی ازدواج کنند .استفاده از زور ،تهدید یا
فریب برای اجبار فرد به ازدواج طبق قوانین استرالیا غیرقانونی میباشد .تشویق یا کمک به انجام ازدواج اجباری و مشارکت در آن ،چنانچه شما
خود قربانی نباشید نیز غیرقانونی است .این شامل ازدواجهای قانونی ،فرهنگی و مذهبی میباشد.
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در استرالیا خدمات مرتبط با حساسیتهای فرهنگی وجود دارند که میتوانند مفید باشند.
 1800RESPECTخدمات مشاورۀ ملی استرالیا در امور آزار جنسی و خشونت خانگی و خانوادگی میباشد .این خدمات شامل ارائه اطالعات و
مشاوره رایگان و محرمانه از طریق اینترنت و تلفن است .مشاورین به شما گوش داده و سوالت شما را جواب میدهند و میتوانند شما را به
خدمات حمایتی دیگری در محلۀ خودتان ارجاع دهند.
با شمارۀ  1800 737 732تماس بگیرید یا به وبسایت  1800RESPECTبه آدرس  www.1800RESPECT.org.auمراجعه
فرمایید.
آسمان آبی من ( )My Blue Skyوبسایتی ملی و خط کمکی استرالیا برای کمک به پیشگیری از ازدواج اجباری و نیز اطالعرسانی ،ارجاع و
ارائه خدمات حقوقی رایگان است.
با شمارۀ  (02) 9514 8115,تماس بگیرید ،به شمارۀ  0481 070 844پیامک بزنید ،به آدرس help@mybluesky.org.au
ایمیل ارسال کنید یا به وبسایت  My Blue Skyبه آدرس  www.mybluesky.org.auمراجعه نمایید.
اطالعات بیشتر در مورد خشونت خانوادگی و ویزا ،ازدواج اجباری و قاچاق انسان در وبسایت وزارت امور داخلی ( Department of
 )Home Affairsبه آدرس  www.homeaffairs.gov.auو از طریق جستجوی عبارت «ازدواج اجباری» قابل دسترسی میباشد.

آیا نیاز به مترجم دارید؟
از طریق شمارۀ رایگان  131 450با مرکز خدمات ترجمه کتبی و شفاهی  (Translating and interpreting Service) TISتماس
بگیرید TIS .میتواند برای ارتباط با مراکز خدماتی دیگر به شما کمک کند TIS .خدمات مشاورهای ارائه نمیدهد .همۀ تماسها رایگان و
محرمانه است.

DSS1623.06.15

