خشونت خانگی و فامیلی در جوامع LGBTIQ
در استرالیا ،خشونت خانگی و فامیلی قابل قبول نیست.
اشخاصی که خود را همجنسگرای زن ،همجنسگرای مرد ،دوجنسی ،تراجنسی ،بیناحنسی و دارای عالقه جنسی غیرمتعارف (Lesbian, Gay,
) Bisexual, Transgender, Intersex and Queer) (LGTBQمی دانند ،در استرالیا دارای حقوق مساوی هستند و هرقسم تبعیض علیه
آنها غیرقانونی است.
در استرالیا ،تمام روابط قانونی و مساوی است .این به این معنی است که همه زوجها ،از جمله زوجهای همجنس حق دارند با هم رابطه داشته یا
ازدواج کنند.
همه اشخاص حق دارند روابطی مثبت و امن با فامیلها ،دوستان و عزیزان خود داشته باشند.
به عبارت دیگر خشونت خانگی و فامیلی جرم محسوب میشود .شخصی که مرتکب این جرایم میشود ،صرفنظر از اینکه مرد یا زن باشد،
ممکن است به محبس برود.
اگر کدام شخص را میشناسید که در معرض خطر است ،با پولیس به نمبر در  000تماس شوید.
پولیس در استرالیا یک سازمان سالم و مورد اعتماد است.
برای دریافت مشوره و کمک رایگان و محرم با  1800RESPECTبه نمبر  1800 737 732در تماس شوید.
اگر ضرورت به ترجمان رایگان دارید با نمبر  131 450در تماس شوید.

دولت استرالیا ( )Australian Governmentخشونت خانگی و فامیلی را به هیچ عنوان
تحمل نمیکند.
خشونت خانگی و فامیلی بشمول رفتار یا تهدیدی است که با هدف کنترول شریک زندگی و ذریعه ایجاد ترس و تهدید امنیت او انجام میشود.
خشونت خانگی و فامیلی میتواند بشمول موارد ذیل باشد:
•

لت و کوب کردن؛

•

خفه کردن؛

•

ندادن پول ضروری به شریک زندگی یا فامیل؛

•

منزوی کردن شریک زندگی از دوستان و فامیل؛

•

تحقیر کردن شریک زندگی؛ یا

•

تهدید کردن اطفال یا حیوانات خانگی.

خشونت خانگی و فامیلی در روابط  LGBTIQهمچنان میتواند بشمول موارد ذیل باشد:
•

تهدید به استفاده از وضعیت بیناجنسی ،گرایش جنسیت ،جنسیت ،بیناجنسیتی جنسیتی ،تراجنسیتی بودن شریک جنسی یا وضعیت HIV
علیه او؛

•

تهدید به "افشای" شریک جنسی در میان فامیل ،دوستان ،جامعه یا محل وظیفه خود؛

•

کنترول دواهای شریک جنسی یا دسترسی به محافظتهای صحی مربوط به انتقال جنسیت؛ یا

•

تحت فشار قرار دادن شریک جنسی برای مراعات نمودن هنجارهای رابطه جنسی یا جنسیت.
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در استرالیا خدمات حمایوی وجود دارد که میتواند به شما کمک کند.
 ACONمعلومات رایگانی را در مورد موضوعات مربوط به صحت اشخاص  ،LGBTIQاز جمله خشونت خانگی و فامیلی فراهم میکند .به
ویبسایت  ACONبه آدرس  www.acon.org.auمراجعه نموده ،تا فهرستی مکملی از خدمات حمایوی  LGBTIQرا مشاهده نمایید.
 1800RESPECTعبارت است از خدمات مشوره تجاوز جنسی ،خشونت فامیلی و خانگی ملی استرالیا .این خدمات بشمول ارائه مشوره و
معلومات تلیفونی و آنالین محرم و رایگان است .مشاورین به صحبت شما گوش میدهند ،به سواالتتان جواب داده و میتوانند شما را به دیگر
خدمات حمایوی در منطقه خودتان ارجاع دهند.
با نمبر  1800 737 732در تماس شده یا به بخش معلومات مختص  LGBTIQدر ویبسایت  1800RESPECTبه آدرس ذیل مراجعه
نمایید.www.1800RESPECT.org.au :

آیا ضرورت به ترجمان دارید؟
با خدمات ترجمه کتبی و زبانی ) (TIS) (Translating and Interpreting Serviceبه نمبر  131 450در تماس شوید .یک ترجمان
از  TISمی تواند به شما جهت برقراری ارتباط با دیگر خدمات کمک نماید؛ با این صورت  TISبه ارائه مشوره نمیپردازد .تمام تماسها رایگان
و محرم است.
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