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Οικιακή και Οικογενειακή βία μέσα στις 
Κοινότητες των LGBTIQ  

Στην Αυστραλία, η οικιακή και οικογενειακή βία δεν είναι αποδεκτή. 
Οι άνθρωποι που αναγνωρίζονται ως Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι, Διεμφυλικοί, Διαφυλικοί και 
Queer (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer - LGBTIQ) έχουν ίσα δικαιώματα στην 
Αυστραλία και όλες οι διακρίσεις είναι παράνομες. 

Στην Αυστραλία, όλες οι σχέσεις είναι ίσες σύμφωνα με το νόμο. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα ζευγάρια, 
συμπεριλαμβανομένων των ομοφυλόφιλων ζευγαριών, έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται σε σχέση ή να 
παντρευτούν . 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να βιώνει θετικές και ασφαλείς σχέσεις με τις οικογένειες, τους φίλους και τους 
αγαπημένους του. 

Η οικιακή και οικογενειακή βία είναι εγκλήματα ενάντια στο νόμο. 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 την οικιακή και οικογενειακή βία.  

Η οικιακή και οικογενειακή βία συμπεριλαμβάνουν συμπεριφορά ή απειλές που αποσκοπούν στον έλεγχο 
ενός συντρόφου προκαλώντας φόβο ή απειλώντας την ασφάλειά του. Η οικιακή και οικογενειακή βία 
μπορεί να περιλαμβάνει: 

• χτυπήματα· 

• Πνιγμό· 

• Άρνηση παροχής των απαραίτητων χρημάτων στον σύντροφο ή την οικογένεια· 

• Απομόνωση του συντρόφου από τους φίλους και την οικογένεια· 

• προσβολή ή επίκριση του συντρόφου· ή 

• απειλή προς τα παιδιά ή τα κατοικίδια ζώα. 

Η οικιακή και οικογενειακή βία στις LGBTIQ σχέσεις μπορεί επίσης να περιλαμβάνει: 

• απειλή να χρησιμοποιηθεί εναντίον του συντρόφου η διεμφυλική κατάστασή του ή η 
σεξουαλικότητα, το φύλο, η έκφραση φύλου, η διεμφυλικότητα ή η μόλυνσή του από HIV· 

• απειλή για «έκθεση» του συντρόφου στην οικογένειά του, τους φίλους, την κοινότητα ή το χώρο 
εργασίας του· 



 

DSS1623.06.15 

• τον έλεγχο των φαρμάκων του συντρόφου ή την πρόσβαση του συντρόφου σε ιατρική φροντίδα 
που σχετίζεται με τη μετάβαση του φύλου· ή 

• την άσκηση πίεσης στον σύντροφο για να συμμορφώνεται με σεξουαλικά ή φυλετικά πρότυπα. 

 
Υπάρχουν υπηρεσίες υποστήριξης στην Αυστραλία που μπορούν να σας 
βοηθήσουν.  

Η υπηρεσία ACON παρέχει δωρεάν πληροφορίες σχετικά με θέματα υγείας που αφορούν άτομα της 
κοινότητας των LGBTIQ, συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής και οικιακής βίας. Πηγαίνετε στην 
ιστοσελίδα ACON στη διεύθυνση www.acon.org.au για να βρείτε αναλυτικό κατάλογο των υπηρεσιών 
υποστήριξης ατόμων της κοινότητας των LGBTIQ. 

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 στο 1800 737 732 ή επισκεφθείτε την ειδική ενότητα πληροφοριών για την κοινότητα LGBTQ 
στην ιστοσελίδα του 1800RESPECT στη διεύθυνση www.1800RESPECT.org.au  

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. 

 

 

 
 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.acon.org.au/what-we-are-here-for/domestic-family-violence/%23domestic-family-violence-support-services#domestic-family-violence-support-services
http://www.1800respect.org.au/

