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Αναγκαστικός και Πρόωρος Γάμος  
Ο εξαναγκασμός σε κάποιον να παντρευτεί είναι ένα σοβαρό έγκλημα στην 
Αυστραλία. 

Στην Αυστραλία, οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν αν θα παντρευτούν. Συνήθως, ένα άτομο 
πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών για παντρευτεί νόμιμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα άτομο 
άνω των 16 ετών μπορεί να παντρευτεί, αλλά αυτό απαιτεί μια δικαστική απόφαση. 

Ένα άτομο πρέπει να συμφωνήσει για το γάμο, χωρίς να εξαναγκαστεί ή να εξαπατηθεί. 

Ένας τακτοποιημένος γάμος (προξενιό), που και οι δύο άνθρωποι συμφωνούν ελεύθερα να παντρευτούν, 
είναι διαφορετικός από έναν αναγκαστικό γάμο.  Οι τακτοποιημένοι γάμοι είναι νόμιμοι στην Αυστραλία. 

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, εμπιστευτικές συμβουλές και υποστήριξη καλέστε το 1800 ΣΕΒΑΣΜΟΣ στο 1800 737 732. 

Εάν χρειάζεστε δωρεάν διερμηνέα καλέστε το 131 450. 

Είναι παράνομο να πάρετε ή να στείλετε κάποιον σε μια άλλη χώρα για 
αναγκαστικό γάμο ή να ζητήσετε από κάποιον άλλο να το οργανώσει.  

Αναγκαστικός και πρόωρος γάμος μερικές φορές συνδέεται με την κυκλοφορία προσώπων σε άλλη χώρα 
ή σε διασυνοριακό επίπεδο παρά τη θέλησή τους, και αυτό είναι παράνομο. 

Είστε εσείς, ή κάποιος που γνωρίζετε, σε κίνδυνο; 

Καλέστε την Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία (Australian Federal Police - AFP) στο 131 237. 
Η AFP μπορεί να προσφέρει αρχικές συμβουλές και να παραπέμψει τα θύματα καταναγκαστικού και 
πρόωρου γάμου ή της εμπορίας ανθρώπων για υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης στέγασης, 
οικονομικής υποστήριξης, συμβουλευτικής υπηρεσίας και νομικής συμβουλής. 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του AFP στο 
www.afp.gov.au. 

Υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες στην Αυστραλία που μπορούν να βοηθήσουν. 

To 1800 ΣΕΒΑΣΜΟΣ (RESPECT) 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 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και πληροφορίες. Οι σύμβουλοι θα σας ακούσουν, θα απαντήσουν σε 
ερωτήσεις και θα σας παραπέμψουν σε άλλες υπηρεσίες υποστήριξης στην περιοχή σας.  

Καλέστε το 1800 737 732 ή πηγαίνετε στην ιστοσελίδα 1800 RESPECT www.1800RESPECT.org.au. 

Χρειάζεστε ένα διερμηνέα; 

Καλέστε την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (Translating and Interpreting Service -TIS) στο 
131 450. Η TIS μπορεί να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε με άλλες υπηρεσίες. Η TIS δεν παρέχει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καταναγκαστικό γάμο και την 
εμπορία ανθρώπων: 

Ακολουθήστε το σύνδεσμο για την ιστοσελίδα του Υπουργείου του Γενικού Εισαγγελέα (Attorney-General 
Department) στο www.ag.gov.au. 

http://www.afp.gov.au/policing/human-trafficking

