በኤልጂቢቲአይኪው የማኅበረሰብ ክፍሎች (LGBTIQ
Communities) ላይ ቤት ውስጥና በቤተሰብ አባላት ላይ
የሚፈጸም ጥቃት
አውስትራሊያ ውስጥ ቤት ውስጥና በቤተሰብ ላይ የሚፈጸም ጥቃት ተቀባይነት የለውም።
ሌዝቢያን፣ ጌይ፣ ባይሴክሹዋል፣ ትራንስ ጀንደር፣ ኢንተርሴክስ እና ክዊር (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and
Queer (LGBTIQ)) የሆኑ ሰዎች አውስትራሊያ ውስጥ እኩል መብት ያላቸው ከመሆኑም ሌላ በእነሱ ላይ የሚፈጸም ማንኛውም መድልዎ ሕገ ወጥ
ድርጊት ነው።
አውስትራሊያ ውስጥ በሰዎች መካከል ያለ ማንኛውም ዓይነት ግንኙነት በሕግ ፊት እኩል ተቀባይነት አላቸው። ይህም ማለት ተመሳሳይ ፆታ ያላቸውን
ጥንዶች ጨምሮ ሁሉም ዓይነት ጥንዶች የፍቅር ግንኙነት የመመሥረት ወይም የመጋባት መብት አላቸው።
ማንኛውም ሰው ከቤተሰቦቹ፣ ከጓደኞቹና ከዘመዶቹ ጋር ገንቢና አስተማማኝ ወዳጅነት የመመሥረት መብት አለው።
ቤት ውስጥ እንዲሁም በቤተሰብ አባላት ላይ የሚፈጸም ጥቃት ሕግ በመጣስ የሚፈጸም ወንጀል ነው። እንዲህ ዓይነት ወንጀል የፈጸመ ሰው (ወንድም
ሆነ ሴት) ሊታሰር ይችላል።

በእርስዎ ወይም በሚያውቁት ሰው ላይ የተደቀነ አደጋ ካለ በ000 ወደ ፖሊስ ይደውሉ።
በአውስትራሊያ የሚገኙ ፖሊሶች ለደኅንነት የማያሰጉና እምነት የሚጣልባቸው ናቸው።
በሚስጥር ነፃ የምክር አገልግሎትና መረጃ ለማግኘት 1800RESPECT ጋር በ1800 737 732 ደውሎ ማነጋገር ይቻላል።
አስተርጓሚ በነፃ ማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ 131 450 ላይ ይደውሉ።

የአውስትራሊያ መንግሥት (Australian Government) በማንኛውም ዓይነት ሁኔታ የተፈጸመን የቤት
ውስጥ ወይም የቤተሰብ ጥቃት በቸልታ አያልፍም።
ቤት ውስጥና በቤተሰብ ላይ የሚፈጸም ጥቃት የትዳር አጋሮች እንዲሸበሩ ወይም በደኅንነታቸው ላይ ስጋት በመፍጠር እነሱን ለመቆጣጠር የሚፈጸሙ
ነገሮችን ወይም ዛቻዎች መሰንዘርን ያካትታል። ቤት ውስጥ እና በቤተሰብ ላይ የሚፈጸም ጥቃት የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል፦
•

መምታት፣

•

ማነቅ፣

•

ትዳር ጓደኛን ወይም ቤተሰብን ለኑሮ የሚያስፈልግ ገንዘብ መንፈግ፣

•

የትዳር ጓደኛን ከጓደኛና ከቤተሰቦች ጋር እንዳይገናኝ ማገድ፣

•

የትዳር ጓደኛን መስደብ ወይም መንቀፍ፣ ወይም

•

ልጆችን ወይም የቤት እንስስትን ማስፈራራት።
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ከLGBTIQ ዝምድና ጋር በተያያዘ ቤት ውስጥና በቤተሰብ ላይ የሚፈጸም ጥቃት የሚከተሉትንም ያጠቃልላል፦
•

የትዳር አጋራችሁ የጾታ ባህሪይ ግድፈት እንዳሉት፣ የወሲብ ልማዱን፣ ጾታ፣ ማንነቱን የሚገልጽበትን መንገድ፣ ከተለመደው የተለየ ፆታዊ
ባሕርይ ያለው መሆኑን ወይም ኤች አይ ቪ ሁኔታውን አጋልጣለሁ በማለት ማስፈራራት፣

•

የትዳር አጋርን ለቤተሰቦቻቸው፣ ለጓደኞቻቸው፣ ለማኅበረሰቡ ወይም በሥራ ቦታቸው ገመናቸውን ለማጋለጥ መዛት፣

•

የትዳር አጋርን የሕክምና ክትትል መቆጣጠር ወይም ፆታ ከማስቀየር ጋር የተያያዙ የሕክምና አገልግሎት የማግኘት አጋጣሚውን መቆጣጠር፣
ወይም

•

የትዳር አጋር ከተለመዱ የፆታ ወይም የማንነት መሥፈርቶች ጋር እንዲስማማ ጫና መፍጠር።

አውስትራሊያ ውስጥ ጠቃሚ እርዳታ ሊያበረክቱ የሚችሉ ድጋፍ ሰጪ አገልግሎቶች አሉ።
ከLGBTIQ ሰዎች ጤና ነክ ጉዳዮች ጋር በተያያዘም ሆነ የቤተሰብና የቤት ውስጥ ጥቃትን ጨምሮ ACON ነፃ የመረጃ አገልግሎት ይሰጣል።
LGBTIQ ሰዎችን የሚያካትት ድጋፍ ሰጪ አገልግሎቶችን ዝርዝር ለማግኘት በwww.acon.org.au አድራሻ ACON ድረ ገጽን መመልከት
ይቻላል።
1800RESPECT ፆታዊ ጥቃት እንዲሁም የቤተሰብና የቤት ውስጥ ጥቃት ሲፈጸም እርዳታ ማግኘት የሚቻልበት የአውስትራሊያ ብሔራዊ የምክር
አገልግሎት (Australia’s national sexual assault, family and domestic violence counselling service) መስጫ ነው።
በዚህ ዝግጅት በስልክና በኢንተርኔት በነፃ የምክርና የመረጃ አገልግሎት በሚስጥር ይሰጣል። አማካሪዎች እርስዎ የሚነግሯቸውን ካዳመጡ በኋላ
ለጥያቄዎችዎ መልስ ይሰጣሉ፤ በተጨማሪም በአካባቢዎ የሚገኙ ሌሎች ድጋፍ ሰጪ አገልግሎቶችን ሊጠቁሙዎ ይችላሉ።
በ1800 737 732 ስልክ በመደወል ወይም www.1800RESPECT.org.au አድራሻ በመጠቀም 1800RESPECT ድረ ገጽ ላይ
በቀጥታ በLGBTIQ ዙሪያ የተዘጋጀ መረጃ ወደሚገኝበት ክፍል መግባት ይችላሉ።

አስተርጓሚ ይፈልጋሉ?
በ131 450 ላይ በመደወል የትርጉምና የማብራሪያ አገልግሎት (Translating and Interpreting Service) (TIS) ክፍሉን ማግኘት
ይችላሉ። TIS ውስጥ የሚሠራ አንድ አስተርጓሚ ከሌሎች አገልግሎት ሰጪ አካላት ጋር መነጋገር እንዲችሉ ሊረዳዎት ይችላል፤ ይሁንና TIS የምክር
አገልግሎት አይሰጥም። የስልክ መስመሩ ነፃ ከመሆኑም ሌላ ጉዳይዎ በሚስጥር ይያዛል።
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