Çeyiz Tacizi
Çeyize ilişkin şiddet veya taciz, bir tür ev içi veya aile içi şiddettir.
Çeyiz gelenekleri ülkeler ve kültürler arasında farklı olabilir.
‘Çeyiz’, bir kadının ailesi tarafından genellikle evlilik üzerine kadının kocasına transfer edilen para, mülk
veya hediyelere atıfta bulunan bir uygulamadır. Çeyizin kullanımı bir taciz şekli değildir.
Evlilikten önce, evlilik sırasında veya evlilik sonrasında çeyizin verilmesi veya alınması ile ilişkili zorlama,
şiddet veya sıkıntı verme hareketi bir tacizdir. Çeyizle ilişkili taciz genellikle çeyizin verilmediği iddialarını
ve kadından ve ailesinden zorlayarak daha fazla para veya hediye istemeyi kapsar.
Ev içi şiddet ve aile içi şiddet, Avustralya’da yasaya karşı suçtur. Bu suçları işleyen kişi, erkek olsun veya
kadın olsun, hapse girebilir.
Siz veya tanıdığınız bir kişi tehlike içindeyse, 000 numaradan polisi arayın.
Avustralya’da polis güvenliklidir ve polise güvenilebilir.
Ücretsiz, gizli danışmanlık ve bilgi için 1800 737 732’den 1800RESPECT’i arayın.
Ücretsiz bir tercümana ihtiyacınız varsa 131 450’yi arayın.

Avustralya Hükümeti çeyizle ilgili herhangi bir şiddet veya tacizi hiçbir
koşulda hoşgörmez.
Avustralya Hükümeti, çeyizle ilgili şiddet ve taciz dahil aile içi şiddet konusunu çok ciddiye alır. Tüm
Avustralyalıların, dini veya kültürel uygulamaları ve inançları ne olursa olsun, şiddet, korku veya
zorlamasız yaşama hakkı vardır.
Çeyizle ilişkili şiddet ve taciz, korkuya neden olarak veya güvenliklerini tehdit ederek bir eşi veya onun
ailesini kontrol etmeyi hedefleyen davranış veya tehditleri içerir.

Bir vize ile burada olsanız bile yine de yardım alabilirsiniz.
Bir eş, aile üyeleri veya toplumdaki başka kişiler sizin vize durumunuzu tehdit edemez.
Geçici bir Eş vizeniz (altsınıf 309 veya 820) veya Muhtemel (Prospective) Evlilik vizeniz (altsınıf 300)
varsa ve çeyize ilişkin bir aile içi şiddet yaşarsanız, Avustralya’nın göç yasalarında, kalıcı Eş vizesi
(altsınıf 100 veya 801) başvurunuza devam etmenize izin veren aile içi şiddet hükümleri vardır.

Çeyiz, bir kişiyi evliliğe zorlamak için kullanılamaz.
Bir kişiyi tam ve özgür rızası olmadan evliliğe zorlamak üzere çeyiz bir araç olarak kullanılmışsa, bu, zorla
evlilik olabilir.
Avustralya’da herkes evlenip evlenmemeyi, evleneceği kişiyi ve ne zaman evleneceğini seçme
özgürlüğüne sahiptir. Bir kişiyi evlenmesi için zorlamak, tehdit etmek veya oyuna getirmek Avustralya
yasalarına aykırıdır. Ayrıca, zoraki bir evliliği teşvik etmek veya buna yardımcı olmak ve mağdur
değilseniz zoraki bir evliliğe taraf olmak da yasalara aykırıdır. Bu, yasal, kültürel ve dini evlilikler için
geçerlidir.
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Avustralya’da, yardımcı olabilecek kültürel açıdan duyarlı servisler
vardır.
1800RESPECT, Avustralya’nın ulusal cinsel saldırı, aile ve ev içi şiddet danışmanlık servisidir. Bu servis
ücretsiz, gizli telefon ve çevrimiçi danışmanlık ve bilgi sağlar. Danışmanlar size dinleyecek, soruları
yanıtlayacaktır ve sizi, bölgenizdeki diğer destek servislerine havale edebilir.
1800 737 732 numaralı telefonu arayın veya www.1800RESPECT.org.au adresindeki 1800RESPECT’i
ziyaret edin.
Mavi Gökyüzüm (My Blue Sky), Avustralya’nın zoraki evliliği önlemeye, bilgiye, yönlendirmelere ve
ücretsiz hukuksal tavsiye vermeye adanmış ulusal internet sitesi ve yardım hattıdır.
(02) 9514 8115 numaralı telefonu arayın, 0481 070 844 numaraya mesaj gönderin,
help@mybluesky.org.au adresine elektronik posta gönderin, veya www.mybluesky.org.au adresindeki
My Blue Sky internet sitesine girin.
Aile içi şiddet ve vizeler, zoraki evlilik ve insan kaçakçılığı hakkında daha fazla bilgi
www.homeaffairs.gov.au adresindeki İçişleri Bakanlığı (Department of Home Affairs) internet sitesini
ziyaret edin ve “forced marriage” (zoraki evlilik) bölümünü arayın.

Bir tercümana ihtiyacınız var mı?
131 450 numaralı telefondan Yazılı ve Sözlü Çeviri Servisi’ni (Translating and Interpreting Service)
(TIS) arayın. TIS’ten bir tercüman diğer servislerle iletişim kurmanıza yardımcı olabilir, ancak, TIS
danışmanlık sağlamaz. Tüm aramalar ücretsiz ve gizlidir.

DSS1623.06.15

