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സ്ത്രീധന പീഡനം 
സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അരി്രമം അപ്പലെങ്കില് പീഡനം ഗാര്ഹിര, 

രുടുംബ അ്രമത്തിപ്പെ ഒരു രൂപമാണ്. 

സ്ത്രീധന സ്രദായങ്ങള് രാജ്യങ്ങള ം സംസ്തരാരങ്ങള ം അനുസരിച്ച് വയരയാസപ്പെട്ടിരിക്ും. 

‘സ്ത്രീധനം’ എന്നത് വിവാഹവവളയില് സ്ത്രീയുപ്പട രുടുംബം അവള പ്പട ഭര്ത്താവിന് പണം, ഭൂസവത്ത് 
അപ്പലെങ്കില് സമ്മാനങ്ങള് എന്നിവ കരമാറുന്ന സ്രദായപ്പത്ത സൂചിെിക്ുന്നരാണ്. സ്ത്രീധനത്തിപ്പെ 
ഉപവയാഗം അരില്ത്തപ്പന്ന പീഡനത്തിപ്പെ ഒരു രൂപമലെ.  

വിവാഹത്തിനു മുവരാ, വിവാഹവവളയിവലാ, വിവാഹത്തിനു വേഷവമാ ഉള്ള ഏത് സമയത്തും 
സ്ത്രീധനം പ്പരാടുക്ുന്നരുമാവയാ വാങ്ങുന്നരുമാവയാ ബന്ധപ്പെട്ട ള്ള നിര്ബന്ധിക്ലിപ്പെ, അ്രമത്തിപ്പെ 
അപ്പലെങ്കില് വ്ദാഹത്തിപ്പെ ഏത് ്പവൃത്തിയും പീഡനത്തിപ്പെ ഒരു രൂപമാണ്. സ്ത്രീധനവുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട പീഡനത്തില് സാധാരണമായി അടങ്ങിയിരിക്ുന്നത് സ്രീധനം നല്രിയിലെ എന്ന 
അവരാേവാദവും സ്ത്രീയുപ്പടയും അവള പ്പട വിോല രുടുംബത്തിപ്പെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് രൂടുരല് 
പണം അപ്പലെങ്കില് സമ്മാനങ്ങള് ലഭിക്ണം എന്നുള്ള നിര്ബന്ധിര ആവേയമുന്നയിക്ലുമാണ്. 

ഗാര്ഹിര, രുടുംബ അ്രമം ഓസ്തവ്ടലിയയിപ്പല നിയമത്തിപ്പനരിരായ രുറ്റരൃരയങ്ങളാണ്. ഈ 
രുറ്റരൃരയങ്ങള് നടത്തുന്ന ഒരു വയക്തി, അത് ഒരു പുരുഷനായാലും സ്ത്രീയായാലും ജ്യിലില് 
വപാരാവുന്നരാണ്. 

 

നിങ്ങവളാ നിങ്ങള പ്പട അറിവില് പ്പപട്ട ആപ്പരങ്കിലുവമാ അപരടത്തിലാപ്പണങ്കില് 000 എന്ന നരറില് 
പ്പപാലീസിപ്പന വിളിക്ുര. 

ഓസ്തവ്ടലിയയിപ്പല പ്പപാലീസ്ത സുരക്ഷിരവും ആ്േയിക്ാനാവുന്നരുമാണ്. 

സൗജ്നയവും രഹസയാത്മരവുമായ രൗണ്സലിംഗിനും വിവരങ്ങള്ക്ും 1800 737 732-ല് 1800RESPECT-
പ്പന വിളിക്ുര. 

നിങ്ങള്ക്് ഒരു സൗജ്നയ ദവിഭാഷിപ്പയ ആവേയമുപ്പെങ്കില് 131 450-ല് വിളിക്ൂ. 

ഓസ്തവ്ടലിയന് സര്ക്ാര് (Australian Government) സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അരി്രമം 
അപ്പലെങ്കില് പീഡനം ഒരു സാഹചരയത്തിലും പ്പപാറുക്ുന്നരലെ.  

ഓസ്തവ്ടലിയന് സര്ക്ാര് (Australian Government) സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അരി്രമവും പീഡനവും 
ഉള്പ്പെപ്പടയുള്ള രുടുംബ അ്രമപ്പത്ത വളപ്പര ഗുരുരരമായി രാണുന്നു. എലൊ ഓസ്തവ്ടലിയക്ാര്ക്ും 
അവരുപ്പട മരപരവമാ സാംസ്തരാരിരവമാ ആയ സ്രദായങ്ങള ം വിേവാസങ്ങള ം എന്തുരപ്പന്നയായാലും 
അ്രമവമാ ഭയവമാ നിര്ബന്ധവമാ രൂടാപ്പര ജ്ീവിക്ുന്നരിനുള്ള അവരാേമുെ്. 

സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അരി്രമത്തിലും പീഡനത്തിലും, ഭയം സൃഷ്ടിച്ച് അപ്പലെങ്കില് അവരുപ്പട 
സുരക്ഷപ്പയ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒരു പങ്കാളിപ്പയ അപ്പലെങ്കില് അവരുപ്പട രുടുംബപ്പത്ത നിയ്ന്തണത്തില് 
നിര്ത്തുര എന്ന ലക്ഷയവത്താപ്പടയുള്ള പ്പപരുമാറ്റങ്ങള ം ഭീഷണിരള ം ഉള്പ്പെടുന്നു. 

നിങ്ങള് ഒരു വിസയിലാപ്പണങ്കിലും സഹായം ലഭിക്ാവുന്നരാണ്. 

ഒരു പങ്കാളിവക്ാ, രുടുംബാംഗങ്ങള്വക്ാ അപ്പലെങ്കില് സമൂഹത്തിപ്പല മറ്റാള രള്വക്ാ നിങ്ങള പ്പട വിസാ 
പദവിപ്പയ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാവിലെ. 

നിങ്ങള്ക്് ഒരു രാല്ക്ാലിര പാര്്ണര് വിസ (സബ്ക്ലാസ്സ് 309 അപ്പലെങ്കില് 820) അപ്പലെങ്കില് ഒരു 
വ്പാസ്തപ്പപക്ടീവ് മാവരയജ് വിസ (സബ്ക്ലാസ്സ് 300) ഉൊയിരിക്ുരയും, നിങ്ങള് സ്ത്രീധനവുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട രുടുംബ അ്രമം അനുഭവിക്ുരയും പ്പചയ്യ രയാപ്പണങ്കില്, നിങ്ങള പ്പട സ്ഥിരം പാര്്ണര് 
വിസ (സബ്ക്ലാസ്സ് 100 അപ്പലെങ്കില് 801) അവപക്ഷയുപ്പമാത്ത് രുടരാന് അനുവദിക്ുന്ന, രുടുംബ 
അരി്രമ വയവസ്ഥരള് ഓസ്തവ്ടലിയന് രുടിവയറ്റ നിയമങ്ങളിലുെ്. 
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ഒരു വയക്തിപ്പയ വിവാഹത്തിന് നിര്ബന്ധിക്ുന്നരിന് സ്ത്രീധനം 
ഉപവയാഗപ്പെടുത്താന് പാടിലെ. 

ഒരു വയക്തിപ്പയ അയാള പ്പട പൂര്ണവും സവര്ന്തവുമായ സമ്മരം രൂടാപ്പരയുള്ള വിവാഹത്തിവലക്് 
നിര്ബന്ധിക്ുന്നരിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി സ്ത്രീധനപ്പത്ത ഉപവയാഗപ്പെടുത്തുരയാപ്പണങ്കില്, അത് ഒരു 
നിര്ബന്ധിര വിവാഹം ആവയക്ാവുന്നരാണ്. 

ഓസ്തവ്ടലിയയില്, എലൊവര്ക്ും അവര് ആപ്പര, എവൊള് വിവാഹം പ്പചയ്യണപ്പമന്ന് 
പ്പരരപ്പെടുക്ാനുള്ള സവാര്ന്തയമുെ്. വിവാഹം രഴിക്ുന്നരിവലക്് ആപ്പരപ്പയങ്കിലും 
നിര്ബന്ധിക്ുരവയാ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുരവയാ, രബളിെിക്ുരവയാ പ്പചയ്യ ന്നത് ഓസ്തവ്ടലിയന് 
നിയമത്തിന് എരിരാണ്. നിര്ബന്ധിര വിവാഹപ്പത്ത വ്പാത്സാഹിെിക്ുന്നരും അപ്പലെങ്കില് അത് 
നടത്താന് സഹായിക്ുന്നരും, നിങ്ങള് ഒരു ഇരയായലൊപ്പര ഒരു നിര്ബന്ധിര വിവാഹത്തിപ്പല 
രക്ഷിയാവുന്നരും നിയമത്തിന് എരിരാണ്. ഇത് നിയമപരവും, സാംസ്തരാരിരവും, മരപരവുമായ 
വിവാഹങ്ങള്ക്് ബാധരമാണ്. 

സഹായരരമായ സാംസ്തരാരിരമായി സംവവദനക്ഷമമായ വസവനങ്ങള് 
ഓസ്തവ്ടലിയയിലുെ്.  

1800RESPECT ഓസ്തവ്ടലിയയുപ്പട വദേീയ കലംഗീര അരി്രമ, രുടുംബ, ഗാര്ഹിര അ്രമ 
രൗണ്സിലിംഗ് വസവനമാണ്. അത് സൗജ്നയവും രഹസയാത്മരവുമായ പ്പടലിവ ാണ്, ഓണ്കലന് 
രൗണ്സിലിംഗും വിവരങ്ങള ം ്പദാനം പ്പചയ്യ ന്നു. രൗണ്സിലര്മാര് നിങ്ങള് പറയുന്നത് 
വരള്ക്ുരയും, വചാദയങ്ങള്ക്് ഉത്തരം നല്രുരയും, നിങ്ങള പ്പട ്പാവദേിര ്പവദേത്തുള്ള മറ്റ് 
പിന്തുണ വസവനങ്ങളിവലക്് നിങ്ങപ്പള പ്പറ ര് പ്പചയ്യ രയും പ്പചയ്യ ം.  

1800 737 732-വലക്് വിളിക്ുര അപ്പലെങ്കില് 1800RESPECT പ്പവബ്ക്കസറ്റായ www.1800RESPECT.org.au -വലക്് 
വപാരുര. 

കമ ബ്ലൂ സ്തകര (My Blue Sky), നിര്ബന്ധിര വിവാഹം രടയല്, വിവരങ്ങള്, റ റലുരള്, സൗജ്നയ 
നിയമ ഉപവദേം എന്നിവയ്ക്ക്ായി സമര്െിരമായ ഓസ്തവ്ടലിയയുപ്പട വദേീയ പ്പവബ്ക്കസറ്റ ം 
പ്പഹല്് കലനുമാണ്. 

(02) 9514 8115-വലക്് വിളിക്ുര, 0481 070 844 -വലക്് പ്പടക്റ് പ്പചയ്യ ര help@mybluesky.org.au -വലക്് 
ഇപ്പമയില് അയയ്ക്ക്ുര അപ്പലെങ്കില് കമ ബ്ലൂ സ്തകര (My Blue Sky) പ്പവബ്ക്കസറ്റായ 
www.mybluesky.org.au വലക്് വപാരുര 

രുടുംബ അ്രമവും വിസാരള ം, നിര്ബന്ധിര വിവാഹം, മനുഷയക്ടത്ത് എന്നിവപ്പയ രുറിച്ച ള്ള 
രൂടുരല് വിവരങ്ങള്ക്് ഡിപാര്ട്ട്പ്പമെ് ഓഫ് വഹാം അ വയഴ്സസ്ത (Department of Home Affairs) 
പ്പവബ്ക്കസറ്റായ www.homeaffairs.gov.au വലക്് വപായി “വ ാഴ്സസ്ത് മാവരയജ്” (“forced marriage”) എന്ന് 
പ്പസര്ച്ച് പ്പചയ്യ ര. 

നിങ്ങള്ക്് ഒരു ദവിഭാഷിപ്പയ ആവേയമുവൊ? 

്ടാന്സ്ത വലറ്റിംഗ് ആെ് ഇെര്പ്പ്പറ്റിംഗ് സര്വീസിപ്പന (Translating and Interpreting Service) (TIS) 131 450 
എന്നരില് വിളിക്ുര. TIS-ല് നിന്നുള്ള ഒരു ദവിഭാഷിക്് മറ്റ് വസവനങ്ങള മായി ആേയവിനിമയം 
നടത്താന് നിങ്ങപ്പള സഹായിക്ാനാവും. എന്നിരുന്നാലും TIS രൗണ്സിലിംഗ് ലഭയമാക്ുന്നിലെ. എലൊ 
വരാള രള ം സൗജ്നയവും രഹസയാത്മരവുമാണ്. 

http://www.1800respect.org.au/
mailto:help@mybluesky.org.au
http://www.mybluesky.org.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-onshore/family-violence-and-your-visa

