દહેજ સંબધં િત અત્યાચાર
દહેજ-સંબધં િત હહિંસા અથવા સતામણી એ ઘરે લ ુ અને પાહરવાહરક હહિંસાનું સ્વરૂપ છે .
ધવધવિ દે શો અને સંસ્કૃધતઓમાં દહેજની પ્રથાઓ જુ દીજુ દી હોઈ શકે છે .
‘દહેજ’ એક એવી પ્રથા છે જેનો સંબ ંિ પૈસા, ધમલકત અથવા ભેટ-સોગાદો સાથે હોય છે કે જે લાક્ષણણક રીતે મહહલાનો
પહરવાર લગ્ન પછી તેના પધતને ટ્રાન્સફર કરે છે . દહેજનો ઉપયોગ પોતે અત્યાચારનુ ં સ્વરૂપ નથી.

લગ્ન પહેલાં, દરધમયાન અથવા પછી કોઈ પણ સમયે દહેજ આપવા કે લેવા સાથે સંકળાયેલ ું બળજબરી, હહિંસા કે

સતામણીનુ ં કોઈ કૃત્ય અત્યાચારનુ ં સ્વરૂપ છે . દહેજ સંબ ંધિત અત્યાચારમાં સામાન્ય રીતે દહેજ આપવામાં આવ્ું ન હત ું

એવા દાવા અને મહહલા અને તેના ધવસ્ત ૃત પહરવાર પાસેથી વધુ પૈસા કે ભેટ-સોગાદો માટે બળજબરીપ ૂવવકની માંગણીઓ
સામેલ હોય છે .

ઑસ્ટ્રેણલયામાં ઘરે લ ુ અને પાહરવાહરક હહિંસા આચરવી એ કાન ૂની ગુનો છે . આવા ગુના કરનાર વયક્તત, સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, તેને
જેલની સજા થઈ શકે છે .

જો તમે કે તમારી ઓળખીતી વયક્તત જોખમમાં હોય તો 000 પર પોલીસને ફોન કરો.
ઑસ્ટ્રેણલયામાં પોલીસ પાસે જવું સલામત છે અને તેમના પર ધવશ્વાસ કરી શકાય છે .
મફત અને ખાનગી સલાહ અને માહહતી માટે 1800RESPECT ને 1800 737 732 પર ફોન કરો.
જો તમારે મફત દુભાધષયા સેવાની જરૂર હોય તો 131 450 પર ફોન કરો.

ઑસ્ટ્રેલિયાની સરકાર કોઈ પણ સંજોગોમાં દહેજ સંબધં િત હહિંસા અથવા સતામણી
ચલાવી લેતી નથી.

ઑસ્ટ્રે ણલયાની સરકાર દહેજ સંબ ંધિત હહિંસા અને સતામણી સહહતના પાહરવાહરક હહિંસાના મુદ્દાને ખ ૂબ ગંભીરતાથી લે છે .

બિા ઑસ્ટ્રેણલયનોને, હહિંસા, ડર કે બળજબરી વગર જીવવાનો હક છે , પછી ભલે તેમની િાધમિક અને સાંસ્કૃધતક પ્રથાઓ અને
માન્યતાઓ ગમે તે હોય.

દહેજ સંબધં િત હહિંસા અને સતામણીમાં જે તે સાથી અથવા તેમના પહરવારને બીક બતાવીને અથવા તેમની સલામતી માટે
જોખમ ઊભું કરીને તેમને કાબ ૂમાં રાખવાના હેત ુથી કરવામાં આવતાં વતવન કે અપાતી િમકીઓનો સમાવેશ થાય છે .
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જો તમે ધવઝા પર હો, તો પણ તમને મદદ મળી શકે છે .
સાથી, કુટુંબના સભ્યો કે સમાજની બીજી કોઈ પણ વયક્તત તમારા ધવઝાના દરજ્જજાને જોખમમાં મ ૂકી શકે નહીં.
જો તમે ટેમ્પરરી પાટવ નર ધવઝા (સબતલાસ 309 કે 820) પર અથવા પ્રોસ્પેતટીવ મેરેજ ધવઝા (સબતલાસ 300) પર હો

અને દહેજ સંબ ંધિત પાહરવાહરક હહિંસાનો અનુભવ કરો તો તમારા પરમેનન્ટ પાટવ નર ધવઝા (સબતલાસ 100 કે 801) ની
અરજી ચાલુ રાખવાની વયવસ્થા માટે ઑસ્ટ્રેણલયાના માઇગ્રેશન કાયદાઓમાં પાહરવાહરક હહિંસાને લગતી જોગવાઈઓ છે .

દહેજનો ઉપયોગ કોઈને બળજબરીથી લગ્ન કરાવવા માટે થઈ શકે નહીં.
જો દહેજનો ઉપયોગ કોઈ વયક્તતને બળજબરીથી લગ્ન કરાવવાના ઉપાય તરીકે કરવામાં આવયો હોય, તો આ
બળજબરીપ ૂવવકનાં લગ્ન હોઈ શકે.
ઑસ્ટ્રેણલયામાં દરે ક વયક્તતને લગ્ન કરવાં કે નહીં, કોની સાથે, અને ક્યારે લગ્ન કરવાં તે નક્કી કરવાની સ્વતંત્રતા છે . કોઈને
લગ્ન કરાવવા માટે બળજબરી કરવી, િમકી આપવી અથવા છે તરવા એ ઑસ્ટ્રેણલયાના કાયદાની ધવરુદ્ધ છે . જો તમે

પીહડત વયક્તત ન હો તો બળજબરીપ ૂવવકનાં લગ્નને પ્રોત્સાહન આપવું અથવા તેની વયવસ્થા કરવામાં મદદ કરવી, અને

બળજબરીપ ૂવવકનાં લગ્નના પક્ષકાર હોવું એ પણ કાયદાની ધવરુદ્ધ છે . આ કાયદે સર, સાંસ્કૃધતક અને િાધમિક લગ્નોને લાગુ
પડે છે .

ઑસ્ટ્રેણલયામાં જે તે સંસ્કૃધતની સંવેદનશીલતાને ધ્યાનમાં રાખીને અપાતી સેવાઓ છે
જે મદદ કરી શકે છે .
1800RESPECT એ જાતીય સતામણી, પાહરવાહરક અને ઘરે લ ુ હહિંસાનો ભોગ બનેલાઓને સલાહ આપતી ઑસ્ટ્રેણલયાની
રાષ્ટ્ટ્રીય સ્તરની સેવા છે (Australia’s National Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling

service). તે મફત અને ખાનગી સલાહ અને માહહતી, ફોન પર અને ઓનલાઇન આપી શકે છે . સલાહ આપનાર તમારી
વાતો સાંભળે , તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે અને તમારી નજીકના ધવસ્તારમાં ઉપલબ્િ બીજી મદદ કરતી સેવાઓ
તરફ તમને દોરી શકે છે .

1800 737 732 પર ફોન કરો અથવા 1800RESPECT ની વેબસાઇટ www.1800RESPECT.org.au પર જાઓ.
માય બ્લુ સ્ટ્કાય (My Blue Sky) એ બળજબરીપ ૂવવકનાં લગ્નના ધનવારણ, માહહતી, ભલામણો અને મફત કાયદાકીય
સલાહ માટે સમધપિત ઑસ્ટ્રેણલયાની રાષ્ટ્ટ્રીય વેબસાઇટ અને હેલ્પલાઇન છે .

(02) 9514 8115 પર ફોન કરો, 0481 070 844 પર ટેતસ્ટ કરો, help@mybluesky.org.au પર ઇમેલ કરો,

અથવા www.mybluesky.org.au પર My Blue Sky ની વેબસાઇટ પર જાઓ.

પાહરવાહરક હહિંસા અને ધવઝા, બળજબરીપ ૂવવકનાં લગ્ન અને માનવ તસ્કરીની બાબતમાં વધુ માહહતી માટે

www.homeaffairs.gov.au પર ગ ૃહ ખાતા (Department of Home Affairs) ની વેબસાઇટ પર જાઓ અને
“forced marriage (બળજબરીપ ૂવવકનાં લગ્ન)” શોિો.

શું તમારે દુભાધષયાની જરૂર છે ?
131 450 પર ભાષાાંતર અને દુભાષષયા સેવા (Translating and Interpreting Service) (TIS) માટે ફોન કરો .

TISમાંથી દુભાધષયો તમને બીજી સેવાઓ સાથે વાતચીત કરવામાં મદદ કરી શકે છે . જોકે, TIS સલાહ સ ૂચન કરતી નથી.
બિા કૉલ્સ મફત અને ખાનગી હોય છે .
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