በግዳጅ እና እድሜ ሳይደርስ የሚፈጸም ጋብቻ
አውስትራሊያ ውስጥ አንድን ሰው በግድ እንዲያገባ ማድረግ ከባድ ወንጀል ነው፡፡
አውስትራሊያ ውስጥ ሰዎች የማግባት ወይም ያለማግባት እንዲሁም የመረጡትን ሰው የማግባት ነጻነት አላቸው፡፡ በአብዛኛው አንድ ሰው ህጋዊ
ጋብቻ ለመፈጸም እድሜው ከ18 ዓመት በላይ መሆን ይኖርበታል፡፡ በአንዳንድ ሁኔታዎች ከ16 ዓመት በላይ የሆነ ሰው ከ18 ዓመት በላይ የሆነን
ሰው ሊያገባ ይችላል፤ ይሁን እንጂ ይህ የፍርድ ቤት ማዘዣ ያስፈልገዋል፡፡
አንድን ሰው አስገድዶ፣ አስፈራርቶ ወይም አታልሎ ማግባት በአውስትራሊያ ህግ ክልክል ነው። ከዚህም ሌላ የግዴታ ጋብቻን ማበረታታት ወይም
በማስተባበር ሥራ ማሳተፍ እንዲሁም (የሁኔታው ሰለባ ከሆነው ግለሰብ ውጪ) የግዴታ ጋብቻ መፈጸም በህግ የተከለከለ ነው። ይህም ህጋዊ፣
ባህላዊና ሃይማኖታዊ ጋብቻን ይመለከታል።
በቅርብ የቤተሰብ አባላት የተወጠነ ትዳር፣ ማለትም ሁለቱም ሰዎች ለመጋባት በነጻነት የሚስማሙበት ትዳር፣ በግዳጅ ከሚፈጸም ትዳር የተለየ
ነው፡፡ የታሰበበት ትዳር፣ አውስትራሊያ ውስጥ ህጋዊ ነው፡፡
እርስዎ ወይም አንድ የሚያውቁት ሰው አደጋ ላይ እንደሆነ ካወቁ 000 ብለው ፖሊስ ጋር ይደውሉ፡፡
የአውስትራሊያ ፖሊሶች ደህንነትን የሚያስጠብቁና ሊታመኑ የሚችሉ ናቸው፡፡
አስተርጓሚ በነጻ ማግኘት ከፈለጉ 131 450 ይደውሉ፡፡

የግዳጅ ትዳር ለማስፈጸም አንድን ሰው ወደ ሌላ አገር መውሰድ ወይም መላክ ወይም ይህንን ነገር ለማስተባበር
ሰዎችን መጠቀም ህገ-ወጥ ተግባር ነው፡፡
አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ያለ ፈቃዳቸው ወደ ውጭ አገር ይወሰዳሉ አሊያም ወደ ውጭ አገር አታልለው ይወስዷቸውና የግዴታ ጋብቻ እንዲፈጽሙ
ይደረጋሉ። ይህ በህግ የተከለከለ ከመሆኑም ሌላ እስራት ያስከትላል።

እርስዎ፣ ወይም አንድ የሚያውቁት ሰው ይህ አደጋ ተጋርጦበታል?
እርስዎ ወይም አንድ የሚያውቁት ሰው ለግዴታ ወይም አለ እድሜ ለሚፈጸም ጋብቻ የመጋለጥ አደጋ የተደቀነብዎት ከሆነ የአውስትራሊያ ፌደራል
ፖሊስን ለማነጋገር (Australian Federal Police (AFP)) በ131 237 ይደውሉ፡፡
AFP ደህንነትዎ እንዲጠበቅ የሚያደርግና የመጀመሪያ ደረጃ ምክር የሚሰጥ ሲሆን ድጋፍ የሚያገኙባቸውን ሌሎች አገልግሎቶች ሊጠቁምዎት
ይችላል፤ ይህም የመኖሪያ፣ የገንዘብ እገዛ፣ የምክር አገልግሎት፣ የህግና የኢሚግሬሽን ምክር አገልግሎትን ያካትታል። ለተጨማሪ መረጃ ወደ AFP
ድረ-ገጽ የሚወስድዎትን www.afp.gov.au የሚለውን አድራሻ ይከተሉ፡፡

አውስትራሊያ ውስጥ እገዛ ሊሰጡዎ የሚችሉ ሌሎች አገልግሎቶችም አሉ፡፡
My Blue Sky የአውስትራሊያ ብሔራዊ ድረ-ገጽና እርዳታ የሚገኝበት ምንጭ ሲሆን የግዴታ ጋብቻ ለመከላከል፣ መረጃ ለመስጠት፣ የት
እርዳታ ማግኘት እንደሚችሉ የሚጠቁምና በነፃ የህግ ምክር ለመስጠት ሙሉ በሙሉ የተዘጋጀ ቦታ ነው።
በ (02) 9514 8115 ይደውሉ፣ በ 0481 070 844 የጽሑፍ መልእክት ይላኩ፣ በ help@mybluesky.org.au ኢሜይል ይላሉ
ወይም በ www.mybluesky.org.au አድራሻ My Blue Sky ድረ ገጽ ይጎብኙ
1800RESPECT የአውስትራሊያ ብሄራዊ ጾታዊ ጥቃት፣ የቤተሰብ እና የቤት ውስጥ ጥቃት የምክር አገልግሎት (Australia’s national
sexual assault, family and domestic violence counselling service) ሰጪ ነው፡፡ ምስጢራዊነቱ የተጠበቀ ነፃ የስልክ እና
የኦንላይን የምክር አገልግሎት እና መረጃ ይሰጣል፡፡ ምክር ሰጪዎቹ ያዳምጡዎታል፤ ጥያቄዎችዎን ይመልሳሉ እንዲሁም በአካባቢዎ ወደሚገኙ
ሌሎች እገዛ ሰጪዎች ይመሩዎታል፡፡
በ1800 737 732 ይደውሉ ወይም የ፡-በ www.1800RESPECT.org.au.አድራሻ 1800RESPECT ድረ-ገጽን ይጎብኙ።

አስተርጓሚ ያስፈልግዎታል?
የትርጉም እና የማስተርጎም አገልግሎት (Translating and Interpreting Service) (TIS)ን በስልክ ቁጥር 131 450 ደውለው
ያነጋግሩ፡፡ TIS ባልደረባ የሆነ አስተርጓሚ ከሌሎች አገልግሎቶች ጋር እንዲነጋገሩ ሊረዳዎት ይችላል፤ ይሁንና TIS የምክር አገልግሎት አይሰጥም፡፡
ሁሉም የስልክ ጥሪዎች ከክፍያ ነፃ ከመሆናቸውም በላይ ጉዳያችሁ በሚስጥር ይያዛል።
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የግዳጅ ጋብቻን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፡በ www.homeaffairs.gov.au አድራሻ የአገር ውስጥ ጉዳይ ዘርፍ (Department of Home Affairs) ድረ ገጽን ይጎብኙ ወይም
“forced marriage”. የሚለውን ሐረግ በመጻፍ ፍለጋ ያድርጉ።
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