LGBTIQ Toplumlarında Ev İçi ve Aile İçi
Şiddet
Avustralya’da ev içi ve aile içi şiddet kabul edilmez.
Lezbiyen, Gey, Erdişi, Cinsiyet Değiştiren ve Eşcinsel (LGBTIQ) (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender,
Intersex and Queer (LGBTIQ)) olarak tanımlanan kişiler Avustralya’da eşit haklara sahiptir ve her türlü
ayırımcılık yasa dışıdır.
Avustralya’da tüm ilişkiler yasa karşısında eşittir. Bu, aynı cinsiyete sahip eşler dahil tüm çiftlerin bir ilişki
içinde olma veya evlenme hakkına sahip oldukları anlamını taşır.
Herkesin, aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle olumlu ve güvenilir ilişkiler yaşama hakkı vardır.
Ev içi şiddet ve aile içi şiddet, 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 (Australian Government) ev içi ve aile içi şiddeti
hiçbir koşulda hoşgörmez.
Ev içi ve aile içi şiddet, korkuya neden olarak veya güvenliğini tehdit ederek bir eşi kontrol altına almayı
amaçlayan davranış veya tehditleri içerir. Ev içi ve aile içi şiddet şunları içerir:
•

vurmak;

•

boğazını sıkmak;

•

eşi veya aileyi gerekli paradan mahrum etmek;

•

eşi arkadaşlarından ve ailesinden soyutlamak;

•

eşe hakaret etmek veya eşi yermek; veya

•

çocukları veya evcil hayvanları tehdit etmek.

LGBTIQ ilişkilerindeki ev içi ve aile içi şiddet şunları da içerebilir:
•

eşin erdişi konumunu, cinselliğini, cinsiyetini, cinsiyet ifadesini, cinsiyet değiştirme veya HIV
durumunu ona karşı kullanmakla tehdit etmek;

•

eşi, ailesine, arkadaşlarına, topluma veya işyerine karşı ‘açığa vurmakla’ tehdit etmek;

•

eşin ilaçlarını veya cinsel değişime ilişkin sağlık bakımına erişimini kontrol etmek; veya

•

eşe cinsiyetini veya cinsiyet normlarını yerine getirmesi için baskı yapmak.
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Avustralya’da, yardımcı olabilecek destek servisleri vardır.
ACON, LGBTIQ konumundaki kişileri etkileyen sağlık sorunları hakkında ücretsiz bilgi sağlar; bu bilgiler,
aile içi ve ev içi şiddeti içerir. LGBTIQ kapsamlı bir destek servisleri rehberi için www.acon.org.au
adresindeki ACON internet sitesine gidin.
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
internet sitesinde bulunan LGBTIQ özellikli bilgilendirme bölümüne girin.

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 olur, ancak, TIS
danışmanlık sağlamaz. Tüm aramalar ücretsiz ve gizlidir.
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