Hazaragi

چگونه می توانم اطالعات بیشتر
کسب کنم؟

برنامه ملی برای کاهش خشونت
علیه زنان و کودکان آنها 2010-2022

برای اطالعات بیشتر در مورد طرح ملی و برنامه عمل دوم ،به
 www.dss.gov.au/nationalplanمراجعه کنید.
نسخه آسان خوانده شده ازبرنامه ملی درصحفه انترنتی موجود است

برنامه عمل دوم 2013-2016

کاهش خشونت علیه زنان و کودکان آنها مسئولیت همه است و یک
چالش بلند مدت میباشد .با همکاری یکدیگر و به چالش کشیدن نگرش
و رفتار که اجازه می دهد که خشونت اتفاق بی افتد ،ما می توانیم
تغییر واقعی و پایدار در جوامع خود ایجاد نمایم .شما می توانید از
طریق راه های مختلف درگیر گردید
•

تشویق برابری جنسیتی و صحبت کردن در برابر خشونت علیه
زنان و کودکان آنها در خانواده ،جامعه ،محل کار و یا گروپ
ورزشی تان

•

داوطلب و یا کمک به خدمات زنان محلی خود ،گروه جوانان،
پناهگاه بی خانمان ،بومیو یا گروه چند فرهنگی و یا با جامعه و
یا سازمان های دولتی محلی درگیر

•

 000اگر شما ،یک طفل و یا فرد دیگری در معرض
خطر فوری میباشد

•

نگاه کنید به صحفه  www.theline.org.auو ارتباطات
محترمانه در میان خانواده و اجتماع تان را تبلیغ نماید

•

 1800احترام1800 737 732 -

•

•

مناسبات استرالیا1300 364 277 -

با بنیاد نظارت ما ()Our WATCH
بپیوندید www.ourwatch.org.au

•

خط آقایان1300 789 978 -

•

فیته سفید(وایت ریبون) را در فیس بوک و یا تویتر دنبال کنید
()/WhiteRibbonAustralia
()@WhiteRibbonAust

•

ارتباط با اتحاد ملی زنان
www.dpmc.gov.au/women/news/2013/sixnational-women-s-alliances.cfm

•

آموختن در باره سازمان تحقیقات ملی استرالیا در مورد مصونیت زنان
www.anrows.org.au

•

در آمار کلیدی نگاه کنید ،از جمله از بررسی ایمنی شخصی و
بررسی ملی بر نگرش ها نسبت به خشونت علیه زنان

•

نگاه کنید به استراتژی ارتباطات برنامه ملی که در سال آینده
به نشر خواهد رسید .این بیشتر در مورد که شما چگونه درگیر
شویند توضیح میدهد.

آیا شما نیاز به کمک دارید؟

حرکت به جلو ()Moving Ahead

چگونه از برنامه عمل دوم حمایت کنم؟

امن و عاری از خشونت

ابتکار عمل دولت مشترک المنافع ،ایالت و منطقوی.

DSS13022.0614

اگر شما کسی را می شناسید که خشونت خانگی و یا خشونت در خانواده
یا تجاوز جنسی را تجربه کرده  ،با تماس گرفتن کمک دریافت کنید

چگونه برنامه عمل دوم توسعه داده شد؟

برنامه عمل دوم چیست؟

برای توسعه برنامه عمل دوم ،میزگرد ملی  ،با حضور حدود 100
کارشناسان و سازمان ها در فبوری  2014برگزار گردید .ما
همچنین بیش از  50مالحظات کتبی دریافت نمودیم

برنامه عمل دوم یک گام مهم بعدی برای برنامه ملی میباشد .که
تمرکز آن حرکت به جلو و ساخت بر روی بنیاد تنظیم شده در برنامه
اقدام اول میباشد .از  2013-2016شروع گردیده و  26اقدامات
عملی که تمامی دولت ها توافق کرده اند توضیح میدهد که مهم به
منظور کاهش خشونت علیه زنان و کودکان آنها می باشد.

ما در سال  ،2013با بسیاری از مردم در مورد اقدامات خاص تحت
برنامه ملی مشورت نمودیم منجمله :نظارت ما (.)Our WATCH
سازمان ملی تحقیقات استرالیا برای مصونیت زنان و کار در
اطراف عامالن خشونت ()ANROW

از طریق این  26اقدامات ،ما در حال انجام کار بیشتر به
•

سهم گرفتن تمام جامعه درگیر به توقف خشونت از اتفاق افتادن
آن ،در وهله اول

•

آموختن در مورد توقف کردن خشونت علیه زنان بومی ،زنان از
لحاظ فرهنگی و زبانی متفاوت و زنان با ناتوانی جسمی

•

بهبود سیستم مانند پلیس ،محکمه ها ونظام حقوقی کار با هم و
با خدماتی حمایت از زنانی که خشونت را تجربه کرده اند و با
مردانی که مرتکب خشونت گردیده اند.

•

بهبود برنامه برای مردانی که مرتکب خشونت گردیده اند به
طوری که زنان در امن باشند.

•

اطالعات بیشتر در مورد آنچه که به خوبی کار می کند در توقف
رفتار خشونت آمیز و حمایت از زنانی که نیاز به کمک دارند

شما می توانید با رفتن به www.dss.gov.au/nationalplan
در مورد برنامه عمل دوم و اعمال اگاهی بیشتر حاصل نماید

برنامه ملی برای کاهش خشونت علیه
زنان و کودکان آنها چه میباشد؟
خشونت خانگی و خانوادگی و تجاوز جنسی جنایت است که باید
متوقف شود .در استرالیا ،در حدود یک سوم زنان خشونت فیزیکی
را تجربه نموده ،و تقریبا یک پنجم خشونت های جنسی را از سن 15
تجربه نموده اند.
به همین دلیل دولت مشترک المنافع ،دولت های ایالتی و منطقه به
منظور توسعه یک برنامه ملی  12ساله برای کاهش خشونت علیه
زنان و کودکان آنها با جامعه کارنمود ( 2010-2022برنامه ملی).
منتشر شده در  ،2011برنامه ملی توضیح می دهد که آنچه ما انجام
می دهیم برای کاهش خشونت علیه زنان و کودکان میباشد .دیدگاه آن
این است که:

زنان و کودکان استرالیایی عاری از خشونت
در جوامع امن زندگی کنند
برنامه ملی از چهار برنامه اقدام که در یکدیگر تشکیل گردیده و در
طول زمان به طوری که ما می توانیم بیاموزیم از آنچه در گذشته
انجام داده و تغییرات برای آینده بسازیم.
در طول سه سال اول ،یک بنیان قوی برای کاهش خشونت علیه زنان
و کودکان را اساس گذاشته ایم.
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