Turkish

İkinci Eylem Planı Kültürel ve Dilsel Açıdan Farklı
Kadınlara (CALD) Nasıl Yardımcı Olur
Ulusal Plan nedir?
Aynı zamandan Ulusal Plan da denilen, 2010-2022 Kadınlara
ve Çocuklara Karşı Şiddeti Azaltma Ulusal Planı, tüm
Avustralya hükümetlerinin kabul ettiği uzun süreli bir
plandır. Ulusal Plan’ın uzak görüşlülüğü şunu içerir:

Avustralyalı kadınlar ve çocukları güvenlikli
toplumlardan şiddetten uzak yaşar.
Farklı kadın gruplarının çeşitli şiddet deneyimleri
yaşadıklarını biliyoruz. Kimileri diğerlerinden daha
savunmasızdır ve bazıları kültürel ve dilsel açıdan farklı
(CALD) kökenlerden geliyor olabilir. Avustralya’ya göçmen,
mülteci ve uluslararası öğrenci olarak gelen kadınlar
benzersiz zorluklarla karşılaşabilir. Bu, yetersiz para sahibi
olmayı, şiddet yaşarlarsa ihtiyaç duydukları desteği
alamamayı ve şiddetten kaçamayacaklarını hissetmeyi
içerebilir. Bu, yeni bir dil, kültür ve yasalarla daha da güç
hale gelebilir.

Sizin yardımınızla, toplumunuzda, tanıdığınız kadınların ve
kızların korunmasına yardımcı olmak için nelerin işe
yaradığını öğrenebiliriz. Kadınlara ve çocuklara karşı şiddeti
azaltmak bir toplum sorunudur – hepimizin çabasını
gerektirmektedir.

CALD kökenli kadınlara yardım için İkinci Eylem Planı
kapsamında neler olmaktadır?
Önümüzdeki üç yıl içinde CALD kökenli kadınlara ve
çocuklara şöyle yardımcı olacağız:


CALD ve Yerli toplumlarında bağlantıyı artırmak üzere
White Ribbon için ek fon sağlamak.



Yurt dışı eş vizesi sahibi kadınları bilgilendirmek ve
desteklemek için, Avustralya’daki önemli hizmetler ve
acil ilişkiler hakkında bilgi içerecek olan kaynak
malzemeleri geliştirmek.



Yurt dışı eş vizesi için başvuran Avustralyalı eşlerden
veya nişanlılardan ek bilgileri açıklamalarını istemek.



CALD kökenli kadınlar ve toplumlar üzerinde
odaklanmayı güçlendirmek ve CALD özellikli bir ana
önlem projesi oluşturmak için Our Watch kuruluşuna
fon sağlamak.



CALD kökenli gençler ve toplumlar için özel kaynaklar
yaratılması amacıyla The Line ile çalışmayı sürdürmek.



CALD kökenli kadınlar ve onların çocuklarına karşı
şiddeti durdurmak için ‘nelerin işe yaradığını’
araştırmak üzere Avustralya Kadınların Güvenliği için
Ulusal Araştırma Örgütü’ne fon sağlamak.



Kadın sünneti, zorla ve köleleştirici evlilik ve kadın
ticareti gibi, kadınları ve onların çocuklarını etkileyen
zararlı kültürel uygulamalara karşılık vermek.



CALD kökenli kadınlar ve toplumlar için bilgi ve
kaynaklara erişimi iyileştirmek ve katılım ve önderlik
için ne gibi fırsatlar olduğunu göstermek üzere bir
iletişim stratejisi geliştirmek.

İkinci Ulusal Plan nedir?
İkinci Ulusal Plan, Ulusal Plan’ın dört aşamasının ikincisidir.
2013’ten 2016’ya kadar sürer ve tüm hükümetlerin,
kadınların güvenliğinin sağlanması için önemli olduğunu
kabul ettikleri 26 pratik eylemi içerir.
İlk Eylem Planı sırasında, kadınlara karşı şiddeti durdurmak,
karşılık vermek ve onun hakkında daha fazla şey öğrenmek
için önemli temeller atılmıştır. Ancak, yapılması gereken
daha çok şey vardır.
CALD kökenli kadınlara karşı şiddeti nasıl daha iyi
önleyebileceğimizi ve şiddetten etkilenen CALD kökenli
kadınları nasıl destekleyebileceğimizi anlamaya istekliyiz.
İkinci Eylem Planı, CALD kökenli kadınlar dâhil çeşitli şiddet
deneyimleri yaşayan kadınlar ve toplumlar üzerinde ve
hizmetler ve sistemlerde baştanbaşa mevcut desteği nasıl
iyileştirebileceğimiz üzerinde güçlü bir şekilde
odaklanmaktadır.
CALD kökenli kadınların deneyimlerinin çeşitliliğini
keşfetmemiz ve CALD toplumlarından kadınlara karşı şiddet
hakkında daha fazla bilgi edinmemiz gerekmektedir.

CALD kökenli kadınlara yardımcı olmak için şimdiye değin neler
yaptık?
Son üç yıl içinde birlikte:


Şiddeti önleme çalışma grupları ve atölyeleri, toplum görüşmeleri ve sağlıklı ilişkiler atölyeleri gibi bir dizi
ana önlem eylemi üzerinde çalışmaları amacıyla CALD toplumlarına yardım için toplum eylem para
yardımları sağladık.



Erkeklerin ve kadınların eşit oldukları sağlıklı ilişkiler kurmalarında gençlere yardım sağlayan bir kampanya
olan The Line kapsamında farklı toplumlar ve dil grupları için malzemeler çıkardık.



Aile şiddeti ve ev içi şiddet ve/veya cinsel saldırı yaşayan kişilerin destek alabilmeleri amacıyla bir ulusal
telefon danışmanlık hizmeti için fon sağladık. 1800 RESPECT (1800 737 732), ücretsizdir, günde 24 saat,
haftada 7 gün aranabilir ve tüm bilgiler gizli tutulur.



Aile şiddeti yaşayan kadınları ve çocukları fark edip gerekli karşılığı verebilmelerinde yardımcı olmak için
hemşirelere ve sağlık görevlilerine eğitim sağladık.

Yardıma ihtiyacınız var mı?
Siz veya tanıdığınız biri ev içi veya aile şiddeti ya da cinsel saldırı yaşıyorsanız, şu numaraları arayarak yardım alın:





Siz, bir çocuk veya başka bir kişi yakın bir tehlike altında ise, 000
1800 RESPECT – 1800 737 732
Relationships Australia – 1300 364 277
Erkekler Hattı – 1300 789 978

Daha fazla bilgi almayı ister misiniz?
Ulusal Plan ve İkinci Eylem Planı www.dss.goc.au/nationalplan adresindeki sitede mevcuttur.

