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پالن ملی برای کاهش خشونت علیه
زنان و اطفال شان 2010-2022

چگونه می توانم معلومات
بیشتر کسب کنم؟

چگونه می توانم از پالن
اقدامی دوم حمایت کنم؟

برای کسب معلومات بیشتر در مورد پالن ملی و پالن اقدامی دوم ،به ویب
سایت زیر مراجعه کنید www.dss.gov.au/nationalplan

کاهش دادن خشونت علیه زنان و اطفال شان مسئولیت همه و یک
چالش بلند مدت است .با همکاری یکدیگر و به چالش کشیدن نگرش
ها و رفتارهایی که اجازه می دهند خشونت اتفاق بیافتد ،ما می توانیم
تغییر واقعی و پایدار در جوامع مان ایجاد کنیم .راه های مختلفی
وجود دارند که شما می توانید سهم بگیرید .شما می توانید:

یک نسخه پالن ملی برای خوانش آسان نیز در این ویب سایت موجود است.

پالن اقدامی دوم 2013-2016

آیا شما به کمک ضرورت دارید؟

حرکت به جلو

DSS13022.0614

مصون و عاری از خشونت

ابتکاری از دولت های کامانولث ،ایالتی و تریتوری.

اگر شما یا کسی که می شناسید خشونت خانگی و خانواده گی یا
تجاوز جنسی را تجربه می کنید ،با تماس گرفتن با شماره های زیر
کمک بگیرید:
•

نانچه شما ،یک طفل ،یا شخص دیگری با خطر
فوری مواجه باشد 000

•

RESPECT – 1800 737 732 1800

•

روابط استرالیا 1300 364 277
Relationships Australia

•

خط تلیفون مردان Mensline 1300 789 277

•

برابری جنسیتی را تشویق کنید و بر علیه خشونت علیه زنان و
اطفال شان در خانواده ،جامعه ،محل کار و یا گروپ ورزشی
تان صحبت کنید

•

در خدمات زنان محلی تان ،گروپ جوانان ،پناهگاه بی خانمان ها،
یا گروپ بومی یا گروپ چند کلتوری یا سهم گرفتن در جامعه یا
سازمان های دولتی محلی داوطلب شوید یا کمک مالی کنید

•

ویب سایت  www.theline.org.auرا چک کنید و روابط
احترام آمیز را در خانواده و جامعه تان تشویق کنید

•

با  Our WATCHارتباط برقرار کنید
www.ourwatch.org.au

•

وایت ریبون را در فیس بوک
( )/WhiteRibbonAustraliaیا توییتر
( )@WhiteRibbonAustتعقیب کنید

•

با اتحادیه ملی زنان ارتباط برقرار کنید
()the National Women’s Alliances
www.dpmc.gov.au/women/news/2013/sixnational-women-s-alliances.cfm

•

در مورد سازمان ملی تحقیقات آسترالیا برای ایمنی زنان بدانید
www.anrows.org.au

•

به آمارهای کلیدی نگاه کنید ،بشمول بررسی ایمنی شخصی و
بررسی ملی در مورد نگرش ها نسبت به خشونت علیه زنان

•

منتظر استراتژی ارتباطات پالن ملی باشید که در سال آینده
منتشر خواهد شد .آن به شما در مورد اینکه چگونه می توانید
سهم بگیرید معلومات بیشتری خواهد داد.

چگونه پالن اقدامی دوم ایجاد شد؟

پالن اقدامی دوم چیست؟

برای ایجاد پالن اقدامی دوم ،میزگرد ملی در ماه فبروری سال
 ، 2014با حضور حدود  100کارشناس و سازمان برگزار شد .ما
همچنین بیش از  50مقاله تحریری دریافت کردیم.

پالن اقدامی دوم یک گام مهم بعدی برای پالن ملی است .آن بر
حرکت به جلو و ساختن بر روی پایه های بنا شده در پالن اقدامی
نخست تمرکز دارد .این پالن از  2013تا  2016ادامه دارد و 26
اقدام عملی را توصیف می کند که همه دولتها در مورد اهمیت آنها در
کاهش خشونت علیه زنان و اطفال شان توافق دارند.

در سال  ،2013ما با بسیاری از مردم در مورد اقدامات خاص تحت
پالن ملی مشوره کردیم ،بشمول ، Our WATCH :سازمان تحقیقات
ملی آسترالیا برای ایمنی زنان ( ،)ANROWSو کار در مورد
عامالن خشونت.

از طریق این  26اقدام ،ما در باره موارد زیر کار بیشتری انجام می دهیم:
•

سهیم ساختن تمام جامعه در متوقف کردن وقوع خشونت در
وهله اول.

•

یادگیری در مورد و جلوگیری از خشونت علیه زنان بومی،
زنان از زمینه های کلتوری و لسانی متفاوت و زنان با معیوبیت.

•

بهبود بخشیدن چگونگی همکاری بین سیستم هایی مثل پولیس،
محکمه ها و نظام حقوقی و با خدماتی که با زنانی که خشونت
را تجربه کرده اند و با مردانی که مرتکب خشونت شده اند کار
می کنند.

•

بهبود دادن پروگرام ها برای مردانی که مرتکب خشونت می
شوند بطوریکه زنان در امن باشند.

•

پیدا کردن معلومات بیشتر در مورد اینکه چه چیزی در متوقف
کردن رفتار خشونت آمیز و حمایت از زنان نیازمند کمک بهتر
کار می کند.

پالن ملی برای کاهش خشونت
علیه زنان و اطفال شان چیست
خشونت خانگی و خانواده گی و تجاوز جنسی جرم هایی هستند که باید
متوقف شوند .در آسترالیا ،در حدود یک سوم زنان خشونت فزیکی
را تجربه کرده اند ،و تقریبا یک پنجم آنها از سن  15سالگی خشونت
جنسی را تجربه کرده اند.
به همین دلیل است که دولت های کامانولث ،ایالتی و تریتوری با جامعه
همکاری کرده اند تا یک پالن ملی  12ساله را برای کاهش خشونت
علیه زنان و اطفال شان ( 2010-2022پالن ملی) ایجاد کنند.
پالن ملی ،که در سال  2011منتشر شد ،توضیح می دهد که ما برای
کاهش دادن خشونت علیه زنان و اطفال چه کار می کنیم .هدف پالن
این است که:

زنان و اطفال شان در آسترالیا بدور از
خشونت در جوامع امنی زندگی می کنند.
پالن ملی از چهار پالن اقدامی تشکیل شده است که در طول زمان بر
روی یکدیگر بنا می شوند به طوری که ما می توانیم از چیزی که در
گذشته انجام داده ایم یاد بگیریم و برای آینده تغییراتی ایجاد کنیم.
در طول سه سال اول ،ما یک بنیان قوی برای کاهش خشونت علیه
زنان و اطفال شان پایه گذاشته ایم.

شما می توانید با مراجعه به سایت زیر معلومات بیشتری در مورد
پالن اقدامی دوم و اقدامات آن پیدا کنید
www.dss.gov.au/nationalplan
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