Κακοποίηση που σχετίζεται με την Προίκα
Η βία ή η παρενόχληση που σχετίζεται με την προίκα είναι μια μορφή
οικιακής και οικογενειακής βίας.
Οι παραδόσεις για τις προίκες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των χωρών και των πολιτισμών.
Η «Προίκα» είναι μια πρακτική που αναφέρεται στη μεταβίβαση χρηματικών ποσών, περιουσίας ή δώρων από την
οικογένεια μιας γυναίκας στο σύζυγό της κατά το γάμο. Η χρησιμοποίηση της προίκας από μόνη της δεν αποτελεί
μορφή κακοποίησης.
Οποιαδήποτε πράξη εξαναγκασμού, βίας ή παρενόχλησης που σχετίζεται με τη χορήγηση ή την παραλαβή προίκας
οποιαδήποτε στιγμή πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον γάμο είναι μια μορφή κακοποίησης. Η κακοποίηση που
σχετίζεται με την προίκα περιλαμβάνει συνήθως συνεπάγεται ισχυρισμούς ότι η προίκα δεν καταβλήθηκε και
εκβιαστικές απαιτήσεις για περισσότερα χρήματα ή δώρα από μια γυναίκα και την εκτεταμένη οικογένειά της.
Η οικιακή και οικογενειακή βία είναι εγκλήματα ενάντια στο νόμο στην Αυστραλία. Ένα άτομο που διαπράττει αυτά τα
εγκλήματα μπορεί να πάει στη φυλακή, είτε είναι άνδρας είτε γυναίκα.
Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε κινδυνεύει, καλέστε την αστυνομία στο 000.
Η Αστυνομία στην Αυστραλία είναι ασφαλής και μπορείτε να την εμπιστευθείτε.
Για δωρεάν, εμπιστευτική παροχή συμβουλών και πληροφοριών καλέστε το 1800RESPECT στον αριθμό 1800 737
732.
Εάν χρειάζεστε δωρεάν διερμηνέα καλέστε το 131 450.

Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση (Australian Government) δεν ανέχεται σε καμία
περίπτωση τη βία ή την παρενόχληση που σχετίζεται με την προίκα.
Η Australian Government αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το ζήτημα της οικογενειακής βίας, συμπεριλαμβανομένης της
βίας και της παρενόχλησης που σχετίζονται με την προίκα. Όλοι οι Αυστραλοί έχουν το δικαίωμα να ζουν χωρίς βία,
φόβο ή εξαναγκασμό, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές και πολιτιστικές τους πρακτικές και πεποιθήσεις.
Η βία και η παρενόχληση που σχετίζονται με την προίκα συμπεριλαμβάνουν την συμπεριφορά ή απειλές που
αποσκοπούν στον έλεγχο ενός συντρόφου ή της οικογένειάς του, προκαλώντας φόβο ή απειλή της ασφάλειά τους.

Εάν έχετε βίζα μπορείτε ακόμα να λάβετε βοήθεια.
Ένας σύντροφος, μέλη της οικογένειας ή άλλα άτομα στην κοινότητα δεν μπορούν να σας απειλήσουν σχετικά με το
καθεστώς της βίζας σας.
Αν έχετε προσωρινή βίζα Συντρόφου (υποκατηγορία 309 ή 820) ή βίζα Μελλοντικού Γάμου (υποκατηγορία 300) και
βιώνετε οικογενειακή βία που σχετίζεται με την προίκα, υπάρχουν διατάξεις για την οικογενειακή βία στη
μεταναστευτική νομοθεσία της Αυστραλίας που σας επιτρέπουν να συνεχίσετε με την αίτηση σας για μόνιμη βίζα
Συντρόφου (υποκατηγορία 100 ή 801).

Η προίκα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξαναγκαστεί κάποιος σε γάμο.
Εάν μια προίκα χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για να εξαναγκαστεί κάποιος σε γάμο χωρίς την πλήρη και ελεύθερη
συναίνεσή του, αυτό μπορεί να είναι καταναγκαστικός γάμος.
Στην Αυστραλία, ο καθένας έχει την ελευθερία να επιλέξει αν, ποιον, και πότε θα παντρευτεί. Είναι εναντίον του
Αυστραλιανού νόμου να εξαναγκασθεί, να απειληθεί ή να εξαπατηθεί κάποιος ώστε να παντρευτεί. Είναι επίσης
παράνομο να ενθαρρύνετε ή να βοηθήσετε στην οργάνωση ενός αναγκαστικού γάμου και να συμμετέχετε σε
αναγκαστικό γάμο αν δεν είστε το θύμα. Αυτό ισχύει για τους νομικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς γάμους.
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Υπάρχουν πολιτισμικά ευαίσθητες υπηρεσίες στην Αυστραλία που μπορούν
να βοηθήσουν.
Η υπηρεσία 1800RESPECT είναι η Εθνική Συμβουλευτική Υπηρεσία της Αυστραλίας για Σεξουαλική Επίθεση,
Οικογενειακή και Οικιακή Βία (Australia’s national sexual assault, family and domestic violence counselling service).
Παρέχει δωρεάν, τηλεφωνικά και διαδικτυακά, εμπιστευτικές συμβουλές και πληροφορίες. Οι σύμβουλοι θα σας
ακούσουν, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις και θα σας παραπέμψουν σε άλλες υπηρεσίες υποστήριξης στην περιοχή
σας.
Καλέστε τον αριθμό 1800 737 732 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της1800RESPECT στη διεύθυνση
www.1800RESPECT.org.au.
Η My Blue Sky είναι η εθνική ιστοσελίδα και η γραμμή βοήθειας της Αυστραλίας αφιερωμένη στην πρόληψη του
καταναγκαστικού γάμου, την παροχή πληροφοριών, τις παραπομπές και την παροχή δωρεάν νομικών συμβουλών.
Καλέστε τον αριθμό (02) 9514 8115 , στείλτε ηλεκτρονικό γραπτό μήνυμα στο 0481 070 844 , ή μήνυμα μέσω
email στο help@mybluesky.org.au, ή πηγαίνετε στην ιστοσελίδα του My Blue Sky στη διεύθυνση
www.mybluesky.org.au
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή βία και τις βίζες, τον καταναγκαστικό γάμο και την
παράνομη διακίνηση ανθρώπων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων
(Department of Home Affairs) στη διεύθυνση www.homeaffairs.gov.au και αναζητήστε το λήμμα
«καταναγκαστικός γάμος» (forced marriage).

Χρειάζεστε διερμηνέα;
Καλέστε την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (Translating and Interpreting Service -TIS) στο 131 450.
Ένας διερμηνέας από το TIS μπορεί να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε με άλλες υπηρεσίες, ωστόσο η υπηρεσία
TIS δεν παρέχει συμβουλές. Όλες οι κλήσεις είναι δωρεάν και εμπιστευτικές.
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